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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002630-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. O. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002630-81.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIANA FERREIRA RODRIGUES REQUERIDO: REGINALDO 

DE OLIVEIRA SANTOS Vistos. Trata-se de ação de regulamentação de 

guarda c/c tutela de urgência proposta por Mariana Ferreira Rodrigues 

contra Reginaldo de Oliveira Santos, ambos já qualificados. A inicial veio 

instruída com diversos documentos. Ao Id. 14461328 a parte requerente 

pugnou pela homologação da desistência da demanda. Em decisão de Id. 

14489671 foi recebida a inicial, deferindo os benefícios da Justiça Gratuita 

em favor da parte requerente. Vieram os autos à minha conclusão. É o 

relatório. DECIDO. Primeiramente, não obstante à decisão de Id. 14489671, 

vejo que o feito comporta a extinção do processo ante a desistência da 

parte autora. Ademais, analisando a demanda, denoto que a parte 

requerida não foi citada, de modo que a extinção do presente feito 

independe da concordância da parte adversa. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, CPC/2015. 

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015. CONDENO a autora no 

pagamento das custas e taxas processuais, todavia, SUSPENDO a 

exigibilidade, tendo em vista que lhe foram concedidos os benefícios da 

Justiça Gratuita. CERTIFICADO o trânsito em julgado, após as formalidades 

legais, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que 

dispõe a CNGC/MT. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 22 de 

agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

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

Processo Número: 1002616-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA SERRA PINTO (REQUERENTE)

RICARDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002616-97.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: GILMAR PEREIRA SERRA PINTO INTERESSADO: BANCO DO 

BRASIL S/A Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, uma 

vez que o requerente comprovou o pagamento das custas e taxas 

processuais. 2) OFICIE-SE ao Banco do Brasil S/A, agência de Alta 

Floresta/MT, para que informe a existência de valores referente ao PASEP 

em nome falecido Filippe Pereira Serra Pinto, juntando ao ofício certidão de 

óbito e extrato de PASEP que acompanham a inicial. 3) DETERMINO que o 

autor, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos comprovante de 

inexistência de dependentes, junto ao INSS em relação ao de cujus. 4) Nos 

termos do artigo 721, do CPC/2015, após a juntada aos autos das 

respostas de que trata o item “2” e o cumprimento do item “3” da presente, 

INTIME-SE o Ministério Público para se manifestar, no prazo legal. 5) Após 

cumpridos os itens anteriores, façam-me os autos CONCLUSOS. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta-MT, 21 de agosto de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003017-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Q. V. M. (ADVOGADO(A))

V. F. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

J. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003017-33.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: VIVIANE FREITAS ALVES REQUERIDO: JUNIOR CESAR DE 

SOUSA Vistos. Trata-se de ação de divórcio c/c divisão de bens e pedido 

de tutela antecipatória para guarda e alimentos proposta por Viviane 

Freitas Alves contra Junior Cesar de Souza, onde a requerente, alegando 

não haver possibilidades de reconciliação, pleiteia a dissolução da 

sociedade conjugal, e via de consequência a decretação do divórcio, 

pugnando, para que lhe seja concedida a guarda dos filhos em comum do 

casal (Sebastian Virginio de Souza Freitas, Cesar Gabriel de Souza 

Freitas e Jair Miguel Freitas de Sousa). Requereu também a concessão de 

alimentos em seu favor e em nome de seus filhos. A inicial veio instruída 

com diversos documentos. Recebida a inicial ao Id. 11088127 foram 

indeferidos os benefícios da Justiça Gratuita, determinada a realização de 

estudo psicossocial com as crianças, fixando alimentos provisórios e 

designando audiência de conciliação. Estudo psicossocial aportado ao Id. 

11435182. Tentada a conciliação, esta foi infrutífera (Id. 12068059). O 

requerido ofertou contestação (Id. 12420634). A autora impugnou a 

contestação (Id. 12856850). Instado a se manifestar o Ministério Público 

relatou desinteresse na demanda em relação ao divórcio, tendo em vista 

que as partes são maiores, capazes e estão devidamente representadas, 

no entanto, em relação aos alimentos e guarda dos filhos, requer a 

designação de audiência de instrução e julgamento. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Este 

magistrado comunga do entendimento que concebe acerca da 

possibilidade de julgamento antecipado da lide, nos casos de divórcio, 

pois, a dissolução do matrimônio, em si, a meu ver, não encerra direito 

indisponível, à medida que pode ser dissolvido pelo mero consentimento 

mútuo do casal, estando a disponibilidade dos direitos restrita à esfera dos 

cônjuges. Assim, quanto ao divórcio, é demanda que se enquadra na 

hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito, na forma dos Arts. 

355 e 356 do CPC. Cumpre esclarecer que a questão se submete à nova 

ordem jurídico-constitucional, incluída a partir da Emenda Constitucional nº 

66, promulgada em de 13 de julho de 2010, que alterou a redação do artigo 

226, § 6º, da CR, que diz: “§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)”. Com 

efeito, a Emenda Constitucional nº 66 limitou-se a admitir a possibilidade de 

concessão de divórcio direto para dissolver o casamento, afastando a 

exigência, da prévia separação judicial e do requisito temporal de 

separação fática, para o divórcio. Infere-se, portanto, que não há mais 

necessidade para obter o divórcio, o preenchimento do lapso temporal de 

dois anos de separação de fato do casal, podendo o mesmo ser 

decretado de plano. Eventualmente cabe continuar sendo objeto de 

discussão as demandas cumuladas com alimentos, guarda, partilha de 

bens, mas, como já dito o divórcio cabe ser decretado imediatamente. De 

outra banda, mesmo que as partes ainda discutam a divisão de bens, tal 

ponto não é um óbice para o deferimento do pedido (artigo 1.581 do 

CC/02). No mais, o Ministério Público pugna pela designação de audiência 

de instrução, entretanto, a demanda não versa apenas sob os alimentos e 

a guarda, e neste momento processual cabe oportunizar as partes a se 

manifestarem quanto a eventuais provas a serem produzidas, razão 

porque postergo a apreciação do pedido citado. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em consequência EXTINGO PARCIALMENTE O 

PRESENTE FEITO, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 356, ambos do 

CPC/2015, em relação ao divórcio, devendo o feito prosseguir quanto ao 

demais pedidos. Nos termos do art. 226, § 6º da Constituição da 

República, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 66, 

DECRETAR O DIVÓRCIO do casal Viviane Freitas Alves e Junior Cesar de 

Souza EXPEÇA-SE mandado para averbação da presente decisão, 

devendo o mandado ser encaminhado ao cartório competente. Sem custas 

e honorários nesta fase processual. Após o trânsito em julgado, 

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

de praxe. CIÊNCIA ao Ministério Público. Em continuação, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que ainda pretenda 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio pela inexistência 
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e concordância, respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 24 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001282-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE FRANCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001282-62.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

SILVIA DE FRANCA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão 

formulada por Bradesco Financiamentos contra Silvia de Franca, com 

base no Decreto-Lei 911/69. A liminar foi deferida ao Id. 7336077. Restou 

infrutífera a busca e apreensão do bem descrito na inicial, consoante 

certidão de Id. 13549704. Ao Id. 13713631, instado a se manifestar a parte 

autora pugnou pela conversão de busca e apreensão em ação de 

execução por título extrajudicial. Vieram os autos à minha conclusão. 

DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que desde a vigência da Lei nº 

13.043/14, foi alterado o artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, do qual 

deu-se nova redação ao referido dispositivo legal passando a ser a 

seguinte: “se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva , na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei nº 5.869, de 

11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil”. – Grifo nosso. Assim 

sendo, a alteração introduzida pela Lei nº 13.043/2014 suprimiu a 

conversão da ação de busca e apreensão em depósito, autorizando, 

desde logo, a conversão da ação de busca e apreensão em execução por 

quantia certa. Neste sentido, hei por bem colacionar julgados da lavra de 

alguns Tribunais de Justiça em situações análogas à destes autos: 

"APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO 

PROVIDO. Na eventualidade do devedor, por conduta dolosa, não deter 

mais a posse do bem, mostra-se adequado ressalvar a possibilidade de 

conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, conforme o 

disposto no artigo 4º e artigo 5° do Decreto-Lei 911/69 (STJ REsp 

1277394/SC). (Ap 143948/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, 

Publicado no DJE 02/05/2018)". Isso posto, aplica-se, na hipótese, a 

exegese do dispositivo supramencionado. Assim, possível a conversão da 

ação de busca e apreensão em ação de execução. Por estas razões: 1) 

DEFIRO o pedido de conversão (Id. 13713631), e, com fundamento no 

artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/69, com alteração dada pela Lei nº 

13.043/14, CONVERTO a ação de busca e apreensão em AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. EFETUEM-SE as necessárias anotações, inclusive no 

Distribuidor, e RETIFIQUEM-SE a autuação e no Sistema PJe. 2) CITE-SE a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, 

pagar a dívida (CPC/2015, art. 829, caput). 2.1) A parte executada, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá, no prazo de 

15 (quinze) dias, após a juntada aos autos do mandado de citação, 

opor-se à execução por meio de embargos (art. 915, CPC/2015). 2.2) 

CONSIGNE-SE, também no ato de citação que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte executada poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916, caput, 

CPC/2015) e que a opção por tal parcelamento importa renúncia ao direito 

de opor embargos (art. 916, § 6º, CPC/2015). Fazendo essa opção, 

deverá a parte devedora não só comprovar imediatamente o depósito 

inicial (30%), acrescido de custas e honorários de advogado, mas, 

também continuar a depositar as parcelas vincendas, independentemente 

da apreciação judicial de tal pedido (art. 916, § 2º, CPC/2015). 2.3) Se a 

parte executada fizer o requerimento da opção de que trata o item “2.2”, 

independentemente de novo despacho, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca de tal pleito, após o 

que, deverão vir os autos CONCLUSOS para análise, na forma do art. 916, 

§ 1º, do CPC/2015. 3) Não efetuado o pagamento no prazo de que trata o 

item “2”, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS. 4) Não 

encontrado o devedor, EFETUE o Sr. Oficial de Justiça o ARRESTO de 

bens do devedor, tantos quantos bastem para garantir a execução (artigo 

830, caput, CPC/2015). 4.1) Caso o Sr. Oficial de Justiça não encontre 

bens passíveis de arresto, após CERTIFICADO a respeito, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos o 

endereço atualizado da parte executada, ou, em sendo impossível obter tal 

endereço, mediante justificativa, indicar bens arrestáveis, a fim de que 

possa ser efetivado pelo Meirinho. 4.2) Nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar o 

executado por 02 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, deverá realizar citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1º, CPC/2015). 4.3) Em não 

havendo, por parte do Oficial de Justiça, suspeita de ocultação, deverá 

CERTIFICAR o necessário, após o que, deverá ser INTIMADA a parte 

exequente para se manifestar a respeito, no prazo de quinze (15) dias, se 

manifestar na forma do art. 830, § 2º, do CPC/2015. 5) FIXO os honorários 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (CPC/2015, art. 827, 

caput), reduzindo-se, pela metade, tal valor, se houver integral pagamento 

no prazo de 03 (três) dias (CPC/2015, art. 827, § 1º). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 21 de agosto de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001282-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE FRANCA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Exequente, 

nos termos do processo acima indicado, para que proceda ao 

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

Guia de Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme 

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

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

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000383-64.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

JOSE BENEDITO RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000383-64.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSE BENEDITO RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. S E N T E N Ç A Trata-se de Ação de Auxílio 

Doença, ajuizada por José Benedito Ribeiro em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Narra a inicial, em breve síntese, que o autor é segurado da 

Previdência Social e ingressou com requerimento administrativo de auxílio 

doença junto ao Requerido, que por sua vez indeferiu o pedido, mesmo 

constatada a incapacidade parcial e permanente. O autor já é beneficiário 

de um auxilio acidente em razão de sequelas de esmagamento e 

amputação traumática do membro inferior direito, e alega que ao pleitear na 

via administrativa do INSS, para buscar o auxílio doença com relação a 

lesão/enfermidade do joelho esquerdo, teve seu pedido indeferido ante 

alegação do recebimento de outro benefício (auxílio acidente) com o 

mesmo fato gerador (auxílio-doença). Ao final, postula pela procedência 

da demanda para a concessão de auxílio doença com pedido de tutela de 

urgência. Com a inicial vieram os documentos. Recebida a petição inicial, 

foi deferido, o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando-se 

assim, a citação do requerido para responder à demanda, bem como, a 
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realização de perícia médica. Laudo pericial acostado aos autos. Na 

sequência as partes se manifestaram quanto ao laudo. Foi designada 

nova perícia uma vez que o laudo anteriormente acostado aos autos 

correspondiam ao quesitos para o fim de recebimento do benefício LOAS 

e não o determinado por este juízo. As partes se manifestaram quanto ao 

laudo correto. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Trata-se de Ação de Auxilio Doença com Pedido de 

Antecipação de Tutela, ajuizada por José Benedito Ribeiro em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Por inexistir matéria preliminar 

pendente de apreciação, e estando o feito em ordem, razão pela qual 

declaro o feito saneado e passo diretamente à análise do mérito da causa. 

De início, a concessão do benefício do auxílio-doença exige o 

preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 59/60 da Lei 

8.213/91, desde que também comprovado o período de carência mínima de 

12 (doze) contribuições mensais. Pois bem. Sobre o que está em 

julgamento, a qualidade de segurado do Autor restou comprovada, 

conforme extrato CNIS de Id. 4835336 Nesse ponto destaco que o Autor 

não perdeu tal qualidade, eis que, desde o ano de 2003, foi acometido por 

essa incapacidade laborativa, sendo, aos 04/11/2015 apresentou o pedido 

administrativo para a concessão do benefício ora pleiteado e após 

resposta em negativa apresentou novamente em 04/08/2016. Ademais, 

submetida à parte Requerente à perícia técnica, atestou o expert do Juízo 

que existe incapacidade parcial, permanente e em fase evolutiva para as 

funções que anteriormente exercia, a julgar pelas limitações em caso 

necessário esforço com a coluna vertebral e necessitam dos membros 

inferiores, principalmente com relação ao amputado. Com relação à 

cumulação dos benefícios de auxílio acidente, assiste razão à parte 

autora, conforme dispõe os artigos 86, §3° e 124 da Lei 8.213/91, no caso 

em tela não se verificam as condições de impossibilidade na concessão 

do benefício previstas nos mencionados artigos. Além de restar 

comprovado fato gerador diverso ao da concessão do auxílio acidente 

(resposta ao quesito cinco do perito, id. 11913167). Considerando a 

incapacidade parcial e permanente da parte Autora, concedo-lhe o 

AUXILIO-DOENÇA, devido desde a apresentação de seu pedido 

administrativo (04/11/2015), até o prazo de 01 (um) ano, a contar da 

intimação da requerida desta sentença, período no qual a parte Autora 

deverá se submeter a tratamento médico e a programa de reabilitação 

profissional, por parte do INSS. Ademais, em razão do caráter alimentar do 

benefício ora pleiteado, concedo a TUTELA DE URGENCIA e determino sua 

implantação no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da 

autarquia previdência. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução de mérito para DEFERIR ao Autor apenas o benefício do 

auxílio-doença, devido desde o indeferimento indevido de seu benefício 

(24/08/2016), até o prazo de 01 (um) ano, a contar da intimação da 

requerida desta sentença, período no qual a parte Autora deverá se 

submeter a tratamento médico e a programa de reabilitação profissional, 

por parte do INSS. Ademais, em razão do caráter alimentar do benefício 

ora pleiteado, CONCEDO a TUTELA DE URGENCIA e determino sua 

implantação no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da 

autarquia previdência. Sem custas, pelo que, condeno a requerida 

unicamente aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor 

das parcelas vencidas, com observância ao parágrafo 3°, inciso I do 

artigo 85, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte Requerida 

ao pagamento dos honorários médico-periciais, fixados em R$ 200,00 

(duzentos reais), a serem requisitados junto ao sistema de AJG. INTIME-SE 

a parte autora (inciso I, artigo 503, CPC) e em seguida o INSS, na pessoa 

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

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

o INSS. Nos termos do artigo 70, § 1º e do artigo 1288 §1°, § 6°. e § 7°. da 

CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: nome do 

Segurado: José Benedito Ribeiro; beneficio concedido: auxílio-doença; 

renda mensal: 80% (oitenta por cento) do salário de contribuição; data do 

inicio do benefício: data da cessação indevida de seu benefício 

(24/08/2016 ) até o prazo de 01 (um) ano, a contar da intimação da 

requerida desta sentença, período no qual o Autor deverá se submeter a 

tratamento médico e a programa de reabilitação profissional, por parte do 

INSS; prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias para o 

seu cumprimento. Certificado o trânsito em julgado, caso não seja 

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

arquivo com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 21 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001640-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001640-90.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

OSEIAS BATISTA DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por Bradesco Financiamentos S/A em face de Oseias 

Batista de Oliveira, ambos qualificados nos autos. A inicial veio instruída 

com diversos documentos. Pelo despacho de Id. 13431617 foi determinada 

a emenda a inicial, para a comprovação da mora. A parte autora ao Id. 

13563767 informou que a parte requerida não foi encontrada pois 

mudou-se, razão pela qual a notificação extrajudicial expedida ao 

endereço indicado no momento da contratação do contrato é válida para 

efeitos de comprovação de mora. Os autos vieram-me conclusos. É o 

sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Não obstante aos argumentos 

dispendidos pela parte autora, entendo que ela não conseguiu comprovar 

a mora, mesmo intimada para tanto, já que não há comprovação de que a 

parte requerida tenha sido notificada da dívida. A documentação aportada 

aos autos não é suficiente para comprovação da mora, uma vez que não 

há prova constituída de que a parte requerida foi intimada da dívida, assim, 

a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do artigo 321, 

parágrafo único, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC/2015, senão 

vejamos: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321”. Logo, diante da 

omissão da parte autora, não comprovando a mora, a extinção é de rigor. 

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – 

AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA 

DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO 

- INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO 

IMPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. (...) (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) (...) (Ap 157343/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)”. “AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – 

MORA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. A notificação 

válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição 

imprescindível para o recebimento da ação de busca e apreensão. Embora 

tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o 

requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e 

apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a 

aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que 

esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, 
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o que não ficou comprovado. (Ap 5863/2018, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018)”. No mais, cumpre ressaltar 

que a determinação de emenda a inicial (Id. 13431617) observou o 

disposto no artigo 10, do CPC/2015. Posto isto e, com fulcro nos artigos 

321, parágrafo único, e 330, inciso IV, ambos do CPC/2015, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito 

proposto por Bradesco Financiamentos S/A em face de Oseias Batista de 

Oliveira, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, 

do CPC/2015. CUSTAS pela parte autora. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias, observando-se, no tocante às custas devidas, o 

que dispõe a CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta-MT, 21 agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000892-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELI VITURINO COSMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cleverson de Lara (RÉU)

ELETANA TARGINO DA SILVA PEGO (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000892-92.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): NELI VITURINO COSMO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CLEVERSON DE LARA Vistos. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que ainda 

pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio pela inexistência 

e concordância, respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 22 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000099-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000099-22.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA REQUERIDO: BANCO 

CETELEM S.A. Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do 

prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 22 

de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002621-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1002621-56.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do 

prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 22 

de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001785-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR JUVINIANO DE LIMA (AUTOR(A))

ISAC BARBOSA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANTONIO DA SILVA ROSA (AUTOR(A))

EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MILTON PEREIRA SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001785-83.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO DA SILVA ROSA, 

MILTON PEREIRA SOARES, ISAC BARBOSA DO NASCIMENTO, JOSIMAR 

JUVINIANO DE LIMA RÉU: MUNICIPIO DE CARLINDA Vistos. Trata-se de 

Obrigação de fazer c/c pedido de cobrança de valores proposta por 

Ednaldo Alves de Oliveira, Antonio da Silva Rosa, Milton Pereira Soares, 

Isac Barbosa do Nascimento e Josimar Juviniano de Lima em face do 

Município de Carlinda-MT, ambos qualificados. Alega a parte autora que no 

ano de 2012 foram aprovados e nomeados no concurso público realizado 

pelo requerido para a função de motorista de ônibus escolar. Relatam que 

no ano de 2015 foram orientados pelo Secretário de Educação à época e 

iniciaram o curso de técnico em infraestrutura escolar interligado ao 

Programa Profuncionário da Secretaria de Educação do Município, um dos 

pré-requisitos para enquadramento na carreira de Apoio Administrativo 

Educacional Profissionalizado e não obstante, quando terminado o curso 

os requerentes interpuseram requerimento junto ao requerido para serem 

lotados na nova função, no entanto, o pedido foi indeferido. A inicial veio 

instruída com diversos documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o 

sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do 

art. 99, do CPC/2015. Em prosseguimento, o art. 332, inciso I, do CPC, 

estabelece que: “Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o 

juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente 

improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo 

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;”. No presente caso, a 

pretensão dos requerentes encontram óbices na Súmula Vinculante n° 43 

do STF. A saber, a referida Súmula contém o seguinte teor: “Súmula 

Vinculante 43 - É inconstitucional toda modalidade de provimento que 

propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso 

público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira 

na qual anteriormente investido”. A propósito, a doutrina reconhece a 

possibilidade do julgamento liminar do pedido, consoante o julgado que 

transcrevo: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – 

DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – 

POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA - 

MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS 

PELO STJ (...) RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz 

nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da 

citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar 

Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos 

repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de 

demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de 

Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento 

motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide 

antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos 

são suficientes. () (Ap 40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, 

Publicado no DJE 18/06/2018)”. Destarte, é clarividente que a parte autora 

pleiteia direito contrário a Súmula Vinculante 43, pois, conforme se extrai 

dos autos, os mesmos foram aprovados e nomeados em concurso na 

função de motorista, e requerem o reenquadramento, em virtude da 

conclusão de Curso Técnico em Infraestrutura. Ademais, a Lei Municipal n. 
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893/2015 que instituiu os cargos, carreiras e vencimentos servidores 

públicos do Município de Carlinda-MT estabeleceu requisitos e funções 

distintas para as funções de vigia e de motorista. Portanto, uma vez que o 

tema é tratado por Súmula Vinculante da Corte Suprema, a improcedência 

liminar do pedido é a medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, e 

por tudo que constam dos autos, nos termos do art. 332, inc. I, do CPC/15, 

JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a demanda, em virtude da Súmula 

Vinculante 43 do STF que declara como inconstitucional o pedido da parte 

autora. CONDENO a parte requerente ao pagamento de custas 

processuais, todavia, SUSPENDO sua exigibilidade com fulcro no art. 98, § 

3º, do CPC/15. Sem condenação em honorários advocatícios, já que não 

houve a triangularização processual. Com o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, nos termos do art. 332, § 2º c/c art. 241, 

ambos do CPC/15, INTIME-SE a parte requerida. Após todas as 

formalidades legais, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 21 de agosto de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000445-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS (AUTOR(A))

PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS ANJOS PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

DARUICH HAMMOUD (ADVOGADO(A))

EZEQUIEL MOREIRA DE SOUSA (RÉU)

VALDINEI MOREIRA DE SOUSA (RÉU)

RONALDO VIEIRA DE SOUZA SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000445-07.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): IGREJA INTERNACIONAL DA GRACA DE DEUS RÉU: MARIA 

DOS ANJOS PEREIRA DE SOUZA, VALDINEI MOREIRA DE SOUSA, 

RONALDO VIEIRA DE SOUZA SANTOS, EZEQUIEL MOREIRA DE SOUSA 

Vistos. Diante da manifestação da parte requerente e do depósito 

realizado ao Id. 14356340, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 27 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001327-32.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RODRIGUES (AUTOR(A))

NILTON DE SOUZA ARANTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PAVEI (ADVOGADO(A))

NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME (RÉU)

JULIANO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

RAMIREZ ZOMER (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001327-32.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOAO BATISTA RODRIGUES RÉU: NUTRIGERO NUTRICAO 

ANIMAL LTDA - ME Vistos. Diante da manifestação da parte autora pelo 

interesse em participar da audiência de conciliação outrora designada, 

INDEFIRO o pedido de Id. 14160786 realizado pela parte requerida, com o 

intuito de cancelar o ato, haja vista que a audiência de conciliação não se 

realizará apenas com a manifestação de ambas as partes (art. 334, § 4º, 

inciso I, do CPC/15), o que não ocorreu no caso. No mais, cumpra-se 

integralmente a decisão de Id. 13287749. Alta Floresta-MT, 27 de agosto 

de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001564-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 

(AUTOR(A))

DAVID ANTUNES DAVID (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WILSON SIERRA (RÉU)

NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA (RÉU)

Outros Interessados:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001564-03.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA 

S.A. RÉU: WILSON SIERRA, NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA Vistos. 

Trata-se de ação de servidão administrativa proposta por Paranaíta 

Ribeirãozinho Transmissora de Energia S/A contra Wilson Sierra e Neize 

Machado Dutra Sierra, todos devidamente qualificados. Entre um ato e 

outro, foi deferida a realização de prova pericial (Id. 12645617). Foi 

juntada proposta do perito (Id. 14041607). Em manifestação de Id. 

14672506 a parte requerente informou o depósito dos honorários periciais 

(comprovante de Id’s. 14672513 e 14672517). O perito judicial em 

manifestação de Id. 14753957 informou a data e hora do ato, qual seja, 

20/09/2018, às 07h00min., tendo o local de encontro o fórum desta urbe, 

pugnou, também, que as partes tragam aos autos documentação referente 

ao feito, e por fim, requereu o levantamento de 50% (cinquenta por cento) 

da quantia referente a honorários periciais. O autor indicou novos 

profissionais para atuarem como assistentes técnicos (Id. 14833202). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. DECIDO. Em 

relação ao pedido de levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários periciais realizado pelo perito, entendo que o pleito deste esta 

amparado pela previsão constante no art. 465, § 4º, do CPC/15. Neste 

sentido, não havendo quaisquer óbices, DEFIRO o pedido, devendo a 

Secretaria da Vara proceder com a expedição do competente alvará, 

observando as disposições do Provimento 68 do CNJ. CIENTIFIQUEM-SE 

as partes quanto à data e horário em que se realizará a perícia. No mais, 

cumpra-se a decisão saneadora de Id. 12645617. Às providências. Alta 

Floresta-MT, 27 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001363-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. S. D. S. (EXEQUENTE)

CAROLINE DO AMPARO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DA SILVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001363-74.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

CAROLINE DO AMPARO DE SOUZA EXECUTADO: EDSON APARECIDO DA 

SILVEIRA JUNIOR Vistos. 1) RECEBO a inicial, em todos os seus termos. 2) 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) O presente feito deverá tramitar sob 

segredo de justiça, tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 189 do 

CPC. 4) Pelo rito do art. 523 do CPC/2015, CITE-SE a parte executada 

pessoalmente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do débito a que foi condenada, devidamente atualizado, acrescido das 

custas, sob pena de incidência de multa automática de 10% (dez por 

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

cento), pelo rito do artigo 523 do CPC/15. 5) Após decorrido o prazo de 

que trata o item anterior, caso haja informação de pagamento nos autos e 

ela não tenha originado da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer 

o que for de seu interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. 5.1) Se 

decorrido tal prazo sem que haja notícia de pagamento nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na forma do artigo 523, § 3º do 

CPC. 5.2) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento 

voluntário, AGUARDE-SE o decurso do prazo também de 15 (quinze) dias 

para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 

CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, caput, CPC/2015). 6) Após o 

cumprimento do item “5.2”, ABRA-SE VISTAS dos autos ao Ministério 

Público. 7) Se necessário for, poderá o Sr. Oficial de Justiça utilizar-se 

dos benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 8) PROVIDENCIE a 

Secretaria de Vara o cadastramento do menor junto ao Sistema PJe, no 

polo ativo, também na qualidade de autor, se for o caso. 9) PROVIDENCIE, 
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também, o necessário para publicação da presente decisão no Diário de 

Justiça Eletrônico (DJE), observado os critérios de publicação para as 

ações que tramitam em segredo de justiça. Ciência à Defensoria Pública e 

ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 22 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001421-14.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME AGRONEGOCIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MOISES LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

DEBORA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001421-14.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: PRIME AGRONEGOCIOS LTDA - ME, 

MOISES LIMA DA SILVA, DEBORA LIMA DA SILVA Vistos. Trata-se de 

pedido de pesquisa ao Sistema Bacenjud para encontrar o atual endereço 

da parte executada. Compulsando os autos, verifico que o exequente não 

diligenciou a ponto de esgotar todos os meios de encontrar o endereço 

atual da parte executada, sendo certo que o indeferimento do pleito é à 

medida que se impõe. O Estado-Juiz deve nos moldes do art. 7º, do 

CPC/15, preservar a igualdade entre as partes, não podendo, a modo 

algum, favorecer ou prejudicar uma parte e, no caso em apreço, o ônus 

pertence ao requerente de diligenciar em busca de seus interesses. Nesta 

senda, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos autos 

que o exequente não demonstrou esforços suficientes a ensejar o 

deferimento do pleito, INDEFIRO o pedido. Posto isto: 1) INTIME-SE a parte 

exequente para que indique o atual endereço da parte executada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 239 c/c 485, inc. IV, ambos 

do CPC/15. 2) Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE o 

necessário. Alta Floresta-MT, 22 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003291-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI HELENA CORDEIRO 35327715191 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003291-94.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

Advogado(s) do reclamante: EDUARDO ALVES MARCAL EXECUTADO: 

SUELI HELENA CORDEIRO 35327715191 Vistos. Trata-se de exceção de 

preexecutividade proposta por Sueli Helena Cordeiro, qualificada nos 

autos, alegando que o título extrajudicial que embasa a execução é ilegível, 

razão porque requer a declaração da nulidade da execução. A parte 

excepta quedou-se inerte (Id. 13727237). É o relato necessário. 

Fundamento e Decido. Exceção de preexecutividade é um meio de defesa 

que se pode valer o executado, dentro do próprio processo de execução, 

na qual é possível alegar qualquer matéria de ordem pública ligada à 

admissibilidade da execução e que poderia ser conhecida de ofício pelo 

Juízo. Em que pese o recebimento da inicial, tendo a parte excepiente 

arguido quesito de admissibilidade do título extrajudicial, resta ao Juízo 

apreciar tal questão, pois o prosseguimento de uma dívida nula acarretaria 

prejuízos a parte executada e por tal motivo existe a possibilidade da parte 

opôr embargos à execução ou como é no caso dos autos, ofertar 

exceção de preexecutividade. A questão aqui levantada tem total 

condições de ser analisada, uma vez que o conjunto probatório é 

satisfatório para a análise do mérito da questão. Assim, considerando que 

a arguição de nulidade do título possui o condão de extinguir a demanda 

por falta de condições da ação, passo ao seu exame. É sabido que para 

eventual acolhimento da exceção de preexecutividade pelas suas 

peculariedades, é necessário que as provas carreadas aos autos 

demonstrem de forma indiscutível uma das matérias descritas no § 3º, do 

art. 485, do CPC/15. No caso concreto, a parte executada utiliza-se do art. 

485, inciso IV, do CPC/15, haja vista que a execução é nula, por não ter 

título legível, impedindo a parte de até mesmo se defender dos termos do 

documento, contrariando o princípio do contraditório. Pois bem. Em análise 

aos documentos juntados aos autos, verifico que de fato a presente 

execução se embasa em título ilegível, o documento de Id. 10955763 esta 

em péssimo estado, sendo evidente apenas a assinatura de Sueli helena 

Cordeiro, ora excepiente, no mais, apenas captura-se pequenos detalhes 

do título, mas de qualquer forma, não é suficiente para o regular 

seguimento do processo, tendo em vista que o art. 783 do CPC/15 dispõe 

que o título deve possuir obrigação certa, líquida e exigível e pelas 

condições do referido documento, não há como verificar tais requisitos, 

sendo indiscutível sua invalidade. Consigne-se que todos os documentos 

juntados ao processo devem ser legíveis, sob pena de serem 

desconsiderados, restando no desentranhamento, pois logicamente, é 

impossível auferir valor de um título em que ao menos se pode ler. Neste 

sentido, mesmo que aportado aos autos não pode ser devidamente 

analisado, sendo cabível a interpretação, por analogia a falta de condições 

da ação por ausência de título exigível. A saber, o art. 803 do CPC/15, em 

seu inciso I, estabelece a execução será nula, caso o título não 

corresponda a obrigação certa, líquida e exigível, restando na hipótese 

dos autos, declarar a nulidade da demanda, extinguindo o feito sem 

resolução de mérito. A propósito, vale frisar que a parte excepta poderá 

ajuizar nova demanda, entretanto, deverá carrear aos autos título com 

mínimas condições para leitura, sob pena de não recebimento da 

demanda. Aliás: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - TÍTULO 

EXECUTIVO - LIQUIDEZ - CERTEZA - EXIGIBILIDADE - CARÊNCIA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A execução é nula se o 

título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e 

exigível, nos termos do art. 803, I. A ausência de qualquer um desses 

requisitos da obrigação contida no título executivo inviabiliza a pretensão e 

gera a extinção do processo de execução. No âmbito restrito da exceção 

de pré-executividade não há possibilidade de dilação probatória, mesmo 

que seja matéria atinente a requisitos formais da execução. (Ap 

57313/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2016, Publicado no DJE 19/07/2016)”. 

DISPOSITIVO Posto isto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

pelos fatos e fundamentos supracitados, razão pela qual: JULGO EXTINTA 

a presente ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos artigos 

783, 803, I inc. e 485, inc. IV, ambos do CPC/15, em decorrência da 

ausência de condições para o prosseguimento da demanda. CONDENO o 

exequente/excepto ao pagamento de custas e taxas processuais, além de 

honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 28 de agosto de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001568-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE (EXECUTADO)

APARECIDA DE JESUS DINIZ MULIZINE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001568-40.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: ANTONIO CLAUDEMIR MULIZINE, 

APARECIDA DE JESUS DINIZ MULIZINE Vistos. Ao Id. 12741699 foi 

deferida penhora “online” que restou infrutífera (Id. 13015308). Em 

manifestação de Id. 13136801 a parte exequente pugnou pela realização 

de pesquisa via Sistema Renajud, bem como requereu que fosse oficiada 

a Delegacia da Receita Federal, com o intuito de obter as três últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada. É o relato do 

necessário. Decido. Primeiramente analiso o pleito em relação à expedição 

de ofícios à Delegacia da Receita Federal. Pois bem, compulsando os 

autos, verifico que o exequente não diligenciou a ponto de esgotar todos 

os meios de encontrar bens certos e determinados passíveis de penhora 

em nome da executada, sendo certo que o indeferimento do pleito é à 

medida que se impõe. Ainda o Estado-Juiz deve nos moldes do art. 7º, do 
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CPC/15, preservar a igualdade entre as partes, não podendo, a modo 

algum, favorecer ou prejudicar uma parte e, no caso em apreço, o ônus 

pertence ao exequente de diligenciar em buscada garantia de seu crédito. 

Nesta senda, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado 

nos autos que o exequente não demonstrou esforços suficientes a 

ensejar o deferimento do pleito, INDEFIRO o pedido. Em relação à pesquisa 

via Sistema Renajud, o DEFIRO, com o escopo de verificar acerca da 

existência de veículos registrados em nome de Antonio Claudemir Mulizine 

(CPF n° 446.128.779-34), conforme extrato anexo. Sendo frutífera a 

consulta, nos moldes dos arts. 841 do CPC/15, INTIME-SE a parte 

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

entender de direito. Caso negativa, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens certos e determinados 

passíveis de penhora da parte executada, sob pena de arquivamento, nos 

moldes do art. 921, inciso III, §§ 2º e 3º, do CPC/15. Por fim, com a juntada 

das informações do sistema RENAJUD, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o endereço de 

localização do bem móvel, porventura, encontrado. Com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara e façam conclusos. 

CUMPRA-SE o necessário. Alta Floresta-MT, 22 de agosto de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 91382 Nr: 275-62.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

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

Lino de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

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

novo CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 4483 Nr: 270-94.1998.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernesto Lopes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Gislaine Crispin de Faria Cruz - 

OAB:OAB 16988, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:MT 3.528-B, 

Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

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

OAB:5476/MT, Edilson Lima Fagundes - OAB:5994/MT, Mauro 

Bastian Fagundes - OAB:8907/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(s) advogado(s) das partes, acerca 

do retorno dos presentes autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7049 Nr: 76-02.1995.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuária Mista Nova 

Bandeirantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Friedrich Saucedo 

- OAB:MT 6315, Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Compulsando os autos verifico que a parte exequente não foi intimada 

para se manifestar quanto a eventual prescrição intercorrente ocorrida, 

como se vislumbra na correspondência devolvida com a menção “não 

procurado”.

Destarte, para evitar qualquer nulidade, determino que se EXPEÇA carta 

precatória, no endereço declinado na inicial, para a intimação da 

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

entender de direito.

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

Cumpra-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000417-39.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JAQUES DA SILVA (RÉU)

 

Processo: 1000417-39.2017.8.11.0007 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nos 

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

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

autora acerca da certidão do oficial de justiça ID. 14990941, para 

manifestação no prazo de cinco (05) dias. Alta Floresta-MT, 28 de agosto 

de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da 

lei 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003600-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA JACINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003600-18.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): VANIA JACINTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação que visa à concessão de auxílio doença 

com pedido de tutela de urgência, aforada por Vania Jacinto em face do 

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

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

mérito, a confirmação da tutela de urgência. Com a Exordial, vieram 

documentos. Recebida a Inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça e 

denegou-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para após 

o contraditório e determinou-se a citação do requerido. Apresentada 

Contestação ao Id. 11928299 c/c documentos, suscitou “preliminares” 

quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precede o ajuizamento da ação, de ilegitimidade da Defensoria Pública 

Estadual, bem como da ausência de interesse de agir-indeferimento 

administrativo forçado. Certidão de tempestividade da contestação (Id. 

12567994). Sobreveio a impugnação à contestação ao Id. 13416665. 

Vieram-me conclusos. De largada, vislumbro que a alegação de 

prescrição ventilada pela autarquia não merece acolhimento, pois o 

requerimento na via administrativa se deu em 11/12/2017, não havendo, 

nesta demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no 

parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, estando REJEITADA a 

matéria. Outrossim, verifico que a preliminar de ilegitimidade da Defensoria 

Pública Estadual, não merece acolhimento, pois o Art. 109, § 30° da CF 

dispõe: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: [...] § 3º 

Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos 
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segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de 

vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir 

que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça 

estadual. Ainda o Código de Processo Civil, dispõe claramente acerca do 

exercício da Defensoria Pública em seu artigo 185, senão vejamos: “A 

Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos 

humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, 

em todos os graus, de forma integral e gratuita”. Pelas razões acima 

expostas, DEIXO DE ACOLHER a preliminar ventilada pela requerida. 

Vislumbro ainda, que a parte requerida suscitou preliminar de falta de 

interesse de agir, alegando que a autora não pleiteou o reconhecimento do 

benefício na via administrativa, portanto, não teria interesse em pleiteá-lo 

judicialmente, pois bem, da análise dos autos nota-se que ao Id. 11265553, 

a parte autora comprovou que protocolizou seu requerimento de benefício 

por incapacidade junto à requerida, contudo diante da mora da autarquia, 

em realizar a pericia médica na autora, esta recorreu à via judicial. Dessa 

forma, REJEITO as preliminares ventiladas pela requerida. Não havendo 

questões processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. 

Defiro a produção de prova pericial. Ademais, de acordo com o que 

consta nos autos, vislumbro ser necessária a realização de perícia 

indireta na documentação médica apresentada nos autos, a fim de 

quantificar o grau das lesões sofridas pela Autora, tendo em vista que 

conforme declarou a autora na inicial, a enfermidade que lhe incapacitava 

para o exercício das suas atividades laborais, já teria cessado até a data 

designada pela requerida para realização da pericia, qual seja: 

21/03/2018. Nos termos do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a 

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

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

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

NOMEIO como perita judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, 

para realizar a perícia médica na parte autora, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à tabela V da 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Agendada a data e horário para o exame, 

proceda a INTIMAÇÃO dos interessados para comparecimento ao ato 

processual, consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado 

a este juízo no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da 

perícia. Juntamente com o mandado de intimação, conste a advertência 

para que o médico nomeado compareça com seus documentos pessoais 

junto à Secretaria desta Vara, para que realize seu cadastro junto ao 

Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido 

realizado referido cadastro. ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, 

dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados 

médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos 

quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no 

ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). INTIME-SE a 

parte autora para, em cinco (05) dias, querendo, nomear assistente 

técnico e apresentar quesito. Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) 

A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

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

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

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

alguma atividade braçal? Uma vez designada data para realização da 

perícia, INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados para se submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, INTIME-SE a requerida para se 

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará 

na presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

(anexando cópia da presente nomeação). Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 27 de agosto 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003367-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI (ADVOGADO(A))

LUCIANA CRISTINA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINES ROBERTO TARIGA (REQUERIDO)

VINICIUS BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003367-21.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: LUCIANA CRISTINA PEREIRA REQUERIDO: GINES ROBERTO 

TARIGA Vistos. Trata-se Ação de Obrigação de Fazer c/c multa contratual 

e pedido de Tutela de urgência proposta por Luciana Cristina Pereira em 

face de Gines Roberto Tariga. Alega que, no decorrer do relacionamento 

com o requerido, este constituiu uma empresa em nome da Autora, sendo 

Luciana Cristina-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 16.777.382/0001-02. 

Que após o fim do relacionamento em 2016, as partes firmaram um 

instrumento particular de confissão de dívidas c/c acordo extrajudicial, 

sendo a autora credora e o requerido devedor, onde este assumiu o valor 

de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), ao qual foram pagos R$ 

110.000,00 (cento e dez mil reais), em 10 (dez) cheques de R$ 11.000,00 

(onze mil reais) cada, deixando de cumprir com a obrigação no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) referente a cessão de direitos da empresa. 

Ante o exposto a Autora, requer que seja o requerido condenado ao 

pagamento do valor de R$ 34.514 (trinta e quatro mil quinhentos e 

quatorze reais e dois centavos) referente ao valor total das dívidas 

assumidas e contraídas conforme cláusula contratual, em sede de tutela 

de urgência. Requereu ainda, que seja o requerido condenado ao 

pagamento de 30 (trinta) salários mínimos por descumprimento com a 

devida correção e atualização monetária. A inicial veio instruída com os 

documentos. Recebida a inicial, fora deferida a gratuidade de Justiça, 

designou-se audiência de conciliação, bem como postergou a apreciação 

do pedido de tutela de urgência para após a apresentação de defesa, 

determinando a citação dos requeridos. Termo de audiência de conciliação 

juntado ao Id. 12193009, consignando-se que a solenidade restou 

infrutífera. Sobreveio a contestação ao Id. 12595248. A Autora 

apresentou impugnação à contestação ao Id. 12825613. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando 

detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento antecipado da 

lide. Assim, desde logo, DECLARO O FEITO SANEADO, nos termos 

estabelecidos no art. 357, do CPC. Inexistentes questões processuais 

pendentes de apreciação. Em observância ao que preceituam os incisos II 

e IV, do art. 357, do CPC, delimito como questão de fato e de direito 

relevante: a existência de cessão de direitos para o requerido sobre a 

empresa; e o real valor devido à parte Autora a título de cessão de direitos 

da empresa; a existência de inadimplência por parte do requerido; e o real 

valor devido à Autora em razão das dívidas da empresa. Defiro a 

produção de prova oral, pleiteada pelas partes. Designo AUDIÊNCIA 

INSTRUTÓRIA para o dia 01 de outubro de 2018, às 13h00, para a oitiva 

das partes e suas testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado, no 

prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação das partes desta decisão. 

Consigno que as partes e suas testemunhas serão intimadas para aquele 

ato, nas pessoas de seus patronos, nos termos do artigo 455 do CPC. 

Outrossim, INTIMEM-SE as partes para que peçam esclarecimentos ou 
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solicitem ajustes às delimitações de questões de direito relevantes, no 

prazo de 05 (cinco dias), sob pena de se tornar estável a presente 

decisão (§1º, art. 357, NCPC). Intimem-se. Alta Floresta, 28 de agosto de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003025-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE DA SILVA MIGUEL (EXECUTADO)

EMANUEL MARCOS DA SILVA (EXECUTADO)

EMADAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003025-73.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: EMADAR INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP, EMANUEL MARCOS DA SILVA, 

JOSIANE DA SILVA MIGUEL Vistos INTIME-SE o Exequente na pessoa de 

seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, juntando aos 

autos o comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 27 de 

agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003038-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003038-72.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

PAULO COSTA Vistos INTIME-SE o Requerente na pessoa de seu patrono, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o recolhimento das custas 

processuais e da taxa judiciária, juntando aos autos o comprovante de 

pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 161442 Nr: 6831-70.2017.811.0007

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GW, CRSW, DEdS, ANNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHNdS

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

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

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

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

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

- OAB:86274/PR

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 24 horas, juntar os comprovantes de 

recolhimento de custas para distribuição de carta precatória e diligência do 

Oficial de Justiça, que não acompanharam a petição protocolada em 

21/8/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 144058 Nr: 5223-71.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauzira Batista da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

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

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

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

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133207 Nr: 6860-91.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supremagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ovidio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora para, no prazo de 5 dias, efetuar a retirada do ofício expedido para 

baixa na averbação premonitória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100942 Nr: 2610-20.2012.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Soares Lima, Alexandro Soares Lima, Rosa 

Soares Lima, Alcedina de Souza Leles, Julio Cesar Soares Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flordelis Alves Soares de Lima - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME RODRIGUES CARVALHO - 

OAB:6023-A, Zilda Lopes Carvalho - OAB:123606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de inventário proposta por Raimundo Soares Lima e 

demais herdeiros, em face de Flordelis Alves Soares de Lima-Espólio.

Entre um ato e outro do processo, fora intimado os autores, via edital, para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (fls. 65/67).

 À fl. 68, certidão de decurso do prazo sem manifestação.

 É o relatório.

 Sem prejuízo do que já fora realizado, intime-se os autores, na pessoa de 

seu patrono constituído nos autos, para que promova o comparecimento 

dos renunciantes e do herdeiro Júlio Cesar Soares de Lima em cartório 

para o cumprimento do item 02 da determinação de fls. 52/53, sob pena de 

extinção.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003088-98.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO TRINDADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003088-98.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: DANILO 

TRINDADE Vistos. Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda 

Pública Municipal visando o recebimento de crédito em valor inferior ao 
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equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT. É o relato do necessário. Fundamento e decido. A 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, 

especificamente em seu art. 1.199, determina o arquivamento provisório 

de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 15 UPF’s, senão vejamos: 

“Art. 1.199. Determina o arquivamento incontinenti, mas provisório, das 

Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente 

a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – 

UPFMT.” Consoante Portaria n.º 162/2017 - Sefaz/MT da Secretaria de 

Es tado  de  Fazenda  do  Es tado  de  Mato  Grosso 

(http://www.sefaz.mt.gov.br/), a Unidade Padrão Fiscal no mês de agosto 

de 2018 corresponde a R$ 136,23 (cento e trinta sexta reais e vinte e três 

centavos). Assim, todas as execuções fiscais providas pelo Estado de 

Mato Grosso ou Municípios que em monta inferior a R$ 2.043,45 (dois mil e 

quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) devem ser arquivadas 

provisoriamente. Ante o exposto, determino o arquivamento provisório do 

feito, cujo desarquivamento dependerá de ato do exequente ou do 

executado, consoante preleciona o §5º do aludido dispositivo, nos 

seguintes termos: “§5º. O desarquivamento dos Autos, dependerá da 

supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, 

que conduza a termo a Execução.” Consigno que a partir de 1 ano no 

arquivo provisório se deflagrará o prazo da prescrição intercorrente, 

conforme disposto no §4º, do art. 40, da LEF e da jurisprudência pátria. 

Antes de remeter os autos ao arquivo, determino VISTA DOS AUTOS à 

exequente. Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000140-86.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): RONALDO DO NASCIMENTO RÉU: AGNALDO RIBEIRO DA 

SILVA Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por 

Ronaldo do Nascimento em face de Agnaldo Ribeiro da Silva visando a 

transferência de titularidade de veículo automotor e a responsabilização 

do requerido pelos débitos oriundos a partir da celebração do negócio 

jurídico (R$ 822,21). Devidamente citado (ID 11931466), o requerido não 

compareceu à audiência de conciliação (ID 13028195). Por meio da petição 

sob ID 13839996, a parte autora pediu a decretação da revelia do 

requerido e a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, 

em razão da ausência injustificada do requerido na solenidade. Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

devido a não justificação da ausência do requerido na audiência, a 

despeito de regularmente citado e intimado para comparecimento, com 

fulcro no que disposto no art. 344, do CPC, DECRETO SUA REVELIA. Pela 

mesma razão, APLICO a multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, 

que deverá ser revertido em favor da União ou do Estado, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC. No mais, não havendo questões processuais 

pendentes, declaro saneado o feito. Fixo como ponto a ser objeto de 

aprofundamento da cognição judicial: a) os termos do contrato firmado 

entre os envolvidos; e b) a data e as circunstâncias da transação da 

motocicleta. Intimem-se as partes para que, em até 10 (dez) dias, indiquem 

as provas a serem produzidas, sob pena de julgamento do feito no estado 

encontrado. Mesmo prazo, poderão ser requeridos esclarecimentos ou 

solicitados ajustes às delimitações de questões de direito relevantes, sob 

pena de se tornar estável a presente decisão (§1º, art. 357, CPC). Após, 

voltem-me conclusos. Intimem-se. Alta Floresta, 28 de agosto de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002412-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002412-53.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JORGE JOSE DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de ação de saúde ajuizada por Jorge José dos Santos em 

face do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados. Consta 

na inicial que o autor recebeu o diagnóstico de “neoplasia de ceco com 

metástase peritoneal – câncer de cólon (CID C18)” e se submeteu a 

cirurgia para retirada do tumor e posteriores sessões de quimioterapia 

paliativa, que embora não curarem a patologia, proveram melhores 

condições de vida. Narrou que o tratamento foi interrompido em razão de 

que o sistema APAC não contempla período superior a 12 (doze) meses, 

alegadamente sem qualquer suporte normativo. Por este motivo, expressa 

a urgente necessidade na realização do procedimento e a impossibilidade 

de arcar com suas próprias economias. Entendendo presentes os 

requisitos, a demandante pediu liminarmente a disponibilização do 

tratamento de quimioterapia paliativa, em rede pública ou custeado em 

instituição privada. Com a inicial vieram documentos acostados ao PJe. 

Recebida a inicial (ID 14029894), foi determinada a colheita de parecer do 

NAT, que foi juntado sob ID 14070561. No documento a médica subscritora 

registrou que a ausência de laudo de exames que comprovem a “a 

extensão e comprometimento da doença antes do início do tratamento e ao 

final das sessões de quimioterapia paliativa, a fim de que fique constatada 

a não progressão da mesma e que o parecer técnico e a decisão judicial 

estejam embasados em documentos comprobatórios pertinentes”. Diante 

do que aduzido pelo NAT, o magistrado em substituição legal determinou a 

intimação da parte autora para dar atendimento à solicitação da médica e, 

após o cumprimento, que a documentação fosse enviada ao NAT para 

novo parecer. Por meio da petição de ID 14317106, a parte autora alegou 

que os laudo e exames complementares são desnecessários e que a 

urgência do feito está demonstrada por meio dos documentos coligidos 

aos autos. Ao final, reiterou o pedido de concessão da tutela de urgência 

independentemente de óbices burocráticos. Na decisão de ID 14395954, 

foi indeferida a tutela de urgência, diante da não constatação da 

probabilidade do direito alegado, por ausência de comprovação da 

indispensabilidade e da eficácia do tratamento. Citado, o ente requerido 

apresentou contestação sob ID 14694690, arguindo a preliminar de 

ausência de interesse processual e no mérito suscitando fundamento 

econômicos. Sob ID 14885782, foi feito pedido de reapreciação da tutela 

de urgência, após a juntada de novos documentos médicos. Remetidos os 

autos ao NAT para a emissão de novo parecer (ID 14905098), o médico 

signatário entendeu que os documentos supervenientes não justificam a 

continuidade do tratamento paliativo, por não demonstrarem o atendimento 

a requisitos do procedimento quimioterápico. Vieram-me conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Trata-se de pedido de 

reconsideração da decisão que indeferiu a concessão da tutela de 

urgência fundamentada no direito à saúde previsto na Constituição. Sem 

delongas, adotando como fundamentação as razões apresentadas na 

decisão de ID 14395954, que indeferiu a concessão da tutela de urgência, 

e destacando que os documentos juntados posteriormente não inovam o 

cenário probatório averiguado quando da elaboração da mencionada 

decisão, não há motivo para a reforma do posicionamento adotado. Com 

efeito, conforme registrou o médico do NAT em seu último parecer, não 

restaram demonstrados “fatos novos que justifiquem a continuidade do 

tratamento paliativo”, não restando comprovada a indispensabilidade e da 

eficácia do tratamento pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração da tutela de urgência. Devolvo o prazo de impugnação à 

contestação à parte autora para manifestação acerca da preliminar 

aventada. Ademais, do prazo de 15 (quinze) dias, concedo a oportunidade 

de manifestação, pelo ente requerido, acerca dos documentos coligidos 

após a contestação, nos termos do art. 417, §1º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 28 de agosto de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000464-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA DO PRADO (EXEQUENTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DO PRADO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000464-13.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: JESSICA CAROLINE DE AMORIM OLIVEIRA DO PRADO 

EXECUTADO: PAULO SERGIO DO PRADO Vistos. Deixo de apreciar o 

pedido de penhora por meio do sistema Bacenjud, tendo em vista que, 

novamente, a memória de cálculo apresentada (ID 14528478) contemplou 

parcela de crédito ainda não exigível, cuja data de vencimento é 

01/10/2018. Neste viés, derradeiramente, determino a intimação da parte 

autora para que, em até 5 (cinco) dias, traga memória de cálculo segundo 

os moldes da decisão de ID 14454546, sob pena de extinção do feito. 

Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 28 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003065-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

DAIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003065-55.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: DAIANA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. Por ora, deixo de analisar o pleito retro, vez que compulsando 

minuciosamente os autos, verifico que a parte autora é carecedora da 

ação (ausência de legitimidade para agir), tendo em vista que, inobstante a 

parte autora afirme ter pago R$ 14.732.75 (quatorze mil setecentos e trinta 

e dois com setenta e cinco centavos) para fins de adquirir 5 cotas 

AdCentral Family, não foi localizada por esta Magistrada qualquer prova 

documental que demonstre, pelo menos, de forma mínima, o vínculo 

existente entre esta e a parte demandada. Ante o exposto, DETERMINO A 

EMENDA À INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, momento em que deverá 

ser comprovada a efetivação do vínculo contratual apontado na inicial, por 

meio de qualquer elemento que demonstre a existência de relação jurídica 

entre as partes, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se a 

parte autora. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e conclusos. Às 

providências. Alta Floresta, 27 de agosto de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003072-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

CARMEM REGIANE DE OLIVEIRA ROMERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003072-47.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: CARMEM REGIANE DE OLIVEIRA ROMERO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Por ora, deixo de analisar o pleito 

retro, vez que compulsando minuciosamente os autos, verifico que a parte 

autora é carecedora da ação (ausência de legitimidade para agir), tendo 

em vista que, inobstante a parte autora afirme R$ 11.803,00 (onze mil e 

oitocentos e três reais) para fins de adquirir 7 cotas AdCentral Family, não 

foi localizada por esta Magistrada qualquer prova documental que 

demonstre, pelo menos, de forma mínima, o vínculo existente entre esta e 

a parte demandada. Ante o exposto, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no 

prazo de 15 (quinze) dias, momento em que deverá ser comprovada a 

efetivação do vínculo contratual apontado na inicial, por meio de qualquer 

elemento que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se a parte autora. 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e conclusos. Às providências. Alta 

Floresta, 28 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003086-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

VALDEMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003086-31.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: VALDEMAR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Por ora, deixo de analisar o pleito retro, vez que 

compulsando minuciosamente os autos, verifico que a parte autora é 

carecedora da ação (ausência de legitimidade para agir), tendo em vista 

que, inobstante a parte autora afirme R$ 17.823,95 (vinte e três mil e vinte 

quatro reais) para fins de adquirir 5 (cinco) cotas AdCentral Family, não foi 

localizada por esta Magistrada qualquer prova documental que demonstre, 

pelo menos, de forma mínima, o vínculo existente entre esta e a parte 

demandada. Ante o exposto, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no prazo 

de 15 (quinze) dias, momento em que deverá ser comprovada a 

efetivação do vínculo contratual apontado na inicial, por meio de qualquer 

elemento que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se a parte autora. 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e conclusos. Às providências. Alta 

Floresta, 28 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003094-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

ANA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003094-08.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ANA DA SILVA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

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

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez proposta por Ana da Silva 

Costa em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados. Narrou que laborava como empregada 

doméstica e que foi impedida de trabalhar em razão de patologias 

diagnosticadas como “perda de lordose lombar associado com sinais de 

espondilose, discopatia degenerativa e protusão discal”. Asseverou que a 

autarquia requerida negou indevidamente a manutenção do benefício, 

razão pela qual não teve alternativa senão ajuizar esta ação. Entendendo 

presentes os requisitos, especialmente que está incapaz para o trabalho, 

pediu tutela de urgência e de evidencia, liminarmente, para a concessão 

do benefício. No mérito, pediu a confirmação da tutela de urgência com a 

concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Com a inicial 

coligiu digitalmente documentos junto ao PJe. Vieram-me conclusos. 

Decido. Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. 

Vislumbro que há requerimento de tutela de urgência em caráter liminar 

com o escopo de ver implantado o benefício requerido pela requerente. 

Todavia, compulsando as provas contidas nos autos, em especial os 

documentos médicos, não há segura probabilidade do direito a respaldar a 

concessão, em caráter liminar, da tutela provisória requerida. Isto porque 

há dúvidas quanto à incapacidade laboral da parte autora e sua real 

condição de saúde. Pelo exposto, postergo a apreciação da tutela de 

urgência para a após a resposta da autarquia requerida, a qual se dará 

quando apresentado o laudo da perícia a ser realizada na parte autora, 

conforme requerido, que será adiante determinada. No que tange à tutela 

de evidência, a pretensão esposada não está enquadrada às hipóteses 

previstas nos inciso II e III do art. 311, do CPC, motivo pela qual a 

apreciação será efetuada oportunamente. Nos termos do Convênio nº 
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03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a 

médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia 

médica na parte autora, independentemente de compromisso, razão por 

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

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

realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pela perita nomeada, 

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

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

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

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

como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do CPC, diante da impossibilidade de comparecimento dos 

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o Requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias (caput do art. 335 do NCPC), contados a partir do disposto 

no art. 231, devendo constar do mandado as advertências legais (art. 334 

do NCPC), bem como para a apresentação de quesitos. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Com a manifestação das partes ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais. Decorrido o prazo sem a resposta do INSS, 

certifique-se. Por fim, façam os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 28 de agosto de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001353-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

WALDOMIRO BOTTI (AUTOR(A))

JOSIANE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

JULIANO MARTINS MANSUR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001353-30.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): WALDOMIRO BOTTI RÉU: SABEMI SEGURADORA SA Vistos. 

Diante dos pedidos genéricos de produção probatória, determino a 

intimação dos envolvidos para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir. O SILÊNCIO ACARRETARÁ O 

JULGAMENTO IMEDIATO. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Alta 

Floresta, 28 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1002157-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. M. A. (ADVOGADO(A))

T. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. V. N. R. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, acerca da diligência negativa 

juntada sob o Id 13802763, manifestando-se no prazo de 05(cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108005 Nr: 3418-88.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Alves de Lira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com resolução de mérito para 

INDEFERIR o pedido de aposentadoria por invalidez e DEFERIR à Autora 

apenas o benefício do auxílio-doença, devido desde o requerimento 

administrativo (15/03/2013 - fl. 58), até o período de 06 (seis) anos, 

contados da intimação da requerida data sentença, onde deverá se 

submeter a tratamento médico especializado e REABILITAÇÃO. Em razão 

do caráter alimentar do benefício sob exame, concedo ao Autor a TUTELA 

DE URGENCIA, devendo o benefício ser implantado no prazo de 60 

(sessenta) dias.Sem custas, pelo que, condeno a requerida unicamente 

aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor das 

parcelas vencidas.Condeno a Requerida ao pagamento dos honorários 

médico-periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), a serem 

requisitados junto ao sistema de AJG (médica indicada à fl. 92).INTIME-SE 

a parte autora (inciso I, artigo 506, CPC) e em seguida o INSS, na pessoa 

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

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

o INSS.Nos termos da Seção 17, itens 6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6. e 

6.17.1.7. da CNGC, estes são os dados da implantação do benefício: nome 

do Segurado: Tiago Alves de Lira; beneficio concedido: Auxilio-doença; 

renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição; 

data do inicio do benefício: requerimento administrativo (15/03/2013), até o 

período de 06 (seis) anos, contados da intimação da requerida data 

sentença, onde deverá se submeter a tratamento médico especializado e 

cirúrgico; prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias 

para o seu cumprimento.Certificado o trânsito em julgado, caso não seja 

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

arquivo com as anotações e baixas de estilo.CUMPRA-SE, providenciando 

e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117243 Nr: 5348-10.2014.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Fernandes Ferreira, Carlos Quintino 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 80, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter as três últimas declarações 

de imposto de renda dos executados. Ainda, destaco que, a consulta será 

realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14405 Nr: 2248-04.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIdS, NFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 152, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter as três últimas declarações 

de imposto de renda dos executados. Ainda, destaco que, a consulta será 

realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113481 Nr: 2008-58.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Woodpar Comercio de Madeiras LTDA ME, 

Marcio Alves Lemos, Rosevan Freitas de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, com o escopo de 

verificar acerca do endereço atual dos executados, conforme extrato em 

anexo.

Caso reste frutífera a consulta do endereço, cumpra-se a decisão de fls. 

33/34.

De outro lado, caso reste infrutífera a consulta do endereço do executado, 

via sistema INFOJUD, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, em 

05 (cinco) dias, pugnando o que entender por direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 1994-40.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandi Sebastião Rodrigues

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 110/111, através de consulta ao sistema INFOJUD 

de informações financeiras, com escopo de obter as três últimas 

declarações de imposto de renda do executado. Ainda, destaco que, a 

consulta será realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos 

autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39358 Nr: 4706-52.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguilera Auto Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Furlan Celestino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amir Saul Amiden - 

OAB:14.723-E, Andrea Rosan Dias Figueredo Zamar Taques - 

OAB:8.233 - MT., Diego Gomes da Silva Lessi - OAB:15.159/MT, 

Jorge Aurélio Zamar Taques - OAB:4700, MARIA ANTONIETA 

SILVEIRA CASTOR - OAB:6366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 117. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105964 Nr: 1220-78.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QMPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME RODRIGUES CARVALHO - 

OAB:6023-A, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Vistos.

Inicialmente cumpre relatar que no tocante à apelação interposta pelo 

demandado às fls. 671/685, houve apresentação de contrarrazões às fls. 

718/735.

Por sua vez, a requerente interpôs apelação às fls. 693/716, quedando-se 

inerte o demandado em apresentar contrarrazões (fl. 739).

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação (fl. 693/716).

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15).

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para a análise de ambos os recursos interpostos, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 da 

CNGC.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69395 Nr: 2367-47.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1) INDEFIRO o pedido de fls. 89/93 para inclusão do nome da 

esposa do executado no polo passivo da ação, vez que esta não constou 

no título executivo de fls. 29/30, ao qual se dá o presente cumprimento.2) 

Por outro lado, sem a inclusão de que trata o item “1”, e, por conseguinte, 

sem a necessidade de citação do terceiro em questão, considerando a 

responsabilidade secundária de que trata o art. 790, IV, do CPC, na qual 

os bens próprios ou de meação do cônjuge do executado respondem pela 

dívida do outro, quando contraído em benefício da família, DEFIRO o pedido 

de penhora em bens porventura encontrados em nome de VILMA 

MACHADO DUTRA DO CARMO, haja vista a origem da dívida ser locação 

de imóvel residencial relativa ao período de 05.08.2009 a 05.08.2010, e 

ainda, constar na certidão de casamento de fl. 94, que a ocorrência do 

casamento se deu posteriormente ao débito em questão, qual seja, 

04.07.1984, sob o regime de comunhão parcial de bens.(...)Por outro lado, 

antes de ser realizada tentativa de constrição via BACENJUD e pesquisa 

RENAJUD, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

carrear aos autos o CPF de VILMA MACHADO DUTRA DO CARMO.(...).4) 

Outrossim, DETERMINO, desde já, a restrição junto ao RENAJUD de 

transferência do veículo constante à fl. 85.5) Tocante ao pedido de 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, não tendo sido esgotados 

todos os meios tradicionais de satisfação do crédito, INDEFIRO, por ora, a 

referida medida.Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99459 Nr: 924-90.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Crizelda Araújo Batista

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguardem-se os autos em cartório até a solicitação de informações pelo 

E. TRF 1ª Região ou até o julgamento do agravo de instrumento interposto.

Às providências. Cumpra-se.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENALDO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003024-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RENATA KELLI DA SILVA (REQUERENTE)

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 16:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002913-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ROSA FURINI (REQUERENTE)

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002650-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TORQUATO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE VALNIR TEXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 16:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010667-17.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ELIO TOLEDO RAMALHO (EXEQUENTE)

ROSANGELA PENDLOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALBER CRISTOFORO CARNEIRO (EXECUTADO)

 

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

certidão da Sra. Oficiala de Justiça, no ID – 14952926, bem como para 

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

pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 28 de agosto de 

2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000851-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ARAUJO DA SILVA (EXEQUENTE)

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR EGIDIO HEGELE (EXECUTADO)

 

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

certidão d(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, no ID – 14982717, bem como 

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

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 28 de agosto 

de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001101-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE APARECIDA DA CUNHA (EXECUTADO)

 

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

certidão d(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, no ID – 14928951, bem como 

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

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 28 de agosto 

de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DE LIMA (REQUERIDO)

 

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

certidão d(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, no ID – 14902004, bem como 

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

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 28 de agosto 

de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002167-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA CONCEICAO INACIO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Requerente, na pessoa de seu 

representante legal, do inteiro teor da juntada da Certidão do ID – 

14993009, bem como para indicar o endereço do requerido, no prazo de 

05 (cinco) dias, para posterior citação e intimação para audiência de 

conciliação. Alta Floresta, 28 de agosto de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003061-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K.M VOLPE - ME (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de 

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

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001096-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (EXEQUENTE)

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO MATOS (EXECUTADO)

 

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

juntada do ID – 15007516, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001102-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA LUZIA CONDE COSTA (EXECUTADO)

 

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

juntada do ID – 15007941, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-78.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEANE BUENO SERGIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FREITAS NEPOMUCENO (EXECUTADO)

ANA LUCIA FREITAS NEPOMUCENO (EXECUTADO)

A L F NEPOMUCENO COMERCIO DE VESTIDOS DE NOIVAS IMPORTADOS - 

ME (EXECUTADO)

KARINA RODRIGUES COSTA SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da exequente para, em cinco dias, 

manifestar no feito, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-78.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEANE BUENO SERGIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FREITAS NEPOMUCENO (EXECUTADO)

ANA LUCIA FREITAS NEPOMUCENO (EXECUTADO)

A L F NEPOMUCENO COMERCIO DE VESTIDOS DE NOIVAS IMPORTADOS - 

ME (EXECUTADO)

KARINA RODRIGUES COSTA SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação dos executados para manifestarem 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 horas.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011273-11.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RIBEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011273-11.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCIANA CARVALHO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME Vistos. A 

parte devedora informa que efetuou o pagamento das parcelas, conforme 

acordado, e a parte credora requer o levantamento dos valores 

depositados judicialmente, bem como requer a intimação do executado 

para pagar o valor remanescente, conforme consta no evento nº. 

9460616. Assim, INTIME-SE o executado para, em cinco dias, efetuar o 

pagamento do montante remanescendo do débito, indicado pela credora, 

bem como para manifestar, em 48 horas, sobre o pedido de levantamento 

de valores formulado pela credora (Provimento nº 68/2018-CNJ). Em caso 

de anuência do executado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação dos 

valores depositados judicialmente em favor do advogado da parte credora, 

DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em cinco dias. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011273-11.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RIBEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIZ SEVERO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do executado para, em cinco dias, 

efetuar o pagamento do montante remanescendo do débito, indicado pela 

credora, bem como para manifestar, em 48 horas, sobre o pedido de 

levantamento de valores formulado pela credora (Provimento nº 

68/2018-CNJ).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011195-17.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON NUNES GABRIEL (ADVOGADO(A))

VALMIR JOSE DE PAIVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do executado para, em cinco dias, 

efetuar o pagamento do montante remanescendo do débito, indicado pelo 

credor no evento nº14432021, bem como para manifestar, em 48 horas, 

sobre o pedido de levantamento de valor formulado pelo credor 

(Provimento nº 68/2018-CNJ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000421-42.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCO SILVA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Ausente o 

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

parte autora para emendar a petição inicial, a fim de apresentar 

procuração por instrumento público, eis que a demandante é pessoa 

analfabeta, cinge-se que a determinação não fora cumprida, sendo fato 

que a procuração de ID nº. 13919060 é particular. Consigno que a 

outorgante da procuração acostada aos autos se trata de pessoa 

analfabeta, razão pela qual a outorga de poderes ao seu advogado 

deveria ter sido conferida por instrumento público e não particular, nos 

termos dos artigos 105 do Código de Processo Civil e 654 do Código Civil. 

Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR 

ANALFABETO - INSTRUMENTO PÚBLICO - NECESSIDADE. O instrumento 

de mandato outorgado por analfabeto deve ser lavrado, obrigatoriamente, 

de forma pública, perante tabelião de notas dotado de fé pública. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0707.15.003187-0/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo 

Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2016, 

publicação da súmula em 22/03/2016). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - 

AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO AUTOR 

- OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - ART. 

13, I, DO CPC/73 - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Se já foi propiciado ao autor regularizar a 

representação processual mas ele não cumpriu a determinação, impõe-se 

a decretação de nulidade do processo (art. 13, I, do CPC/73), com a 

consequente extinção sem resolução de mérito. Após a oportunidade para 

sanar o vício na primeira instância, não pode ser aceita a documentação 

trazida no Recurso, sob pena de haver ofensa ao princípio da isonomia 

entre as partes. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando 

verificado o propósito único de rediscutir o mérito da lide.” (ED 

41911/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018). Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 

485, I, III e IV c.c 321 todos do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 

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

Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002127-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

joel quintella (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE KELLY DE SOUZA BERTOLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002127-60.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: REGIANE KELLY DE SOUZA BERTOLA 

Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº. 

14480447), contudo, se quedou inerte (ID nº. 14629338). Calha registrar a 

afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo pela 

parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os 

atos processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o 

processo. Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia 

o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

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

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

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

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

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

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

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

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN BATISTA PRADO (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 02 (dois) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001037-17.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEANDRO DE ALMEIDA 

MACHADO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o 

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

dos autos que a parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 

14117913), não compareceu à sessão de conciliação, consoante termo 

juntado na movimentação de ID n.º 14677203. Desse modo, a extinção da 

ação é à medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei 

nº. 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar 

as custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do 

Estado de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. Entretanto, verifica-se que a parte autora 

requereu a justiça gratuita e por tais razões deixo de condená-la no 

pagamento de custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do 

CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se, 

lembrando que caso a parte autora não possua advogado constituído nos 

autos, é dispensada a intimação da parte, conforme Enunciado nº 13 do 

XIV Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo 

com a CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas 
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processuais. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DORTA DE FREITAS LARA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001038-02.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LEONICE DORTA DE FREITAS 

LARA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos 

que a parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 14122630), 

não compareceu à sessão de conciliação, consoante termo juntado na 

movimentação de ID n.º 14679051. Desse modo, a extinção da ação é à 

medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei nº. 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado 

de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. Entretanto, verifica-se que a parte autora 

requereu a justiça gratuita e por tais razões deixo de condená-la no 

pagamento de custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do 

CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se, 

lembrando que caso a parte autora não possua advogado constituído nos 

autos, é dispensada a intimação da parte, conforme Enunciado nº 13 do 

XIV Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo 

com a CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas 

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

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001048-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA BATISTA BEZERRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001048-46.2018.8.11.0007 REQUERENTE: TEREZA BATISTA BEZERRA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos que 

a parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 14119915), não 

compareceu à sessão de conciliação, consoante termo juntado na 

movimentação de ID n.º 14675799. Desse modo, a extinção da ação é à 

medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei nº. 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado 

de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. Entretanto, verifica-se que a parte autora 

requereu a justiça gratuita e por tais razões deixo de condená-la no 

pagamento de custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do 

CPC combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se, 

lembrando que caso a parte autora não possua advogado constituído nos 

autos, é dispensada a intimação da parte, conforme Enunciado nº 13 do 

XIV Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo 

com a CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento das custas 

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

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000912-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000912-49.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. 

Na sequência, certificado o trânsito em julgado da decisão, solicite-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

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

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

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

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

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

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

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

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

determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao 

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

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

Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE COSTA SOUZA (REQUERENTE)

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000305-36.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUCIENE COSTA SOUZA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Ausente o relatório em razão do 

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

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Preliminares a) Incompetência Juizado Especial em 

decorrência da complexidade da causa A ré alega a necessidade de 

realização de perícia contábil a fim de apurar a existência de contrato. Se 

a requerida pretende defender a existência da relação jurídica cabe a ela 

comprovar a contratação com a autora e não ao juízo diligenciar nesse 

sentido. Não há que se falar em realização de perícia judicial na 

contabilidade da ré quando incumbe a ela o ônus de comprovar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 
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artigo 373, II, do CPC. Ademais, é certo que a inversão do ônus da prova já 

fora declarada em decisão de ID nº. 11683314, ratificando assim o dever 

da requerida. De qualquer forma, é necessário dizer que, compulsando 

atentamente o processo, percebe-se que a causa não é complexa, 

envolve exclusivamente a análise de direito e independe de perícia. Afasto 

a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma a autora que no dia 

30/01/2018 teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

inadimplente pela ré, em razão de três dívidas cuja origem desconhece, no 

importe total de R$ 2.104,10 (dois mil cento e quatro reais e dez centavos), 

porquanto afirma jamais ter mantido relação jurídica com a demandada. Por 

outro lado, a requerida aduz que houve contratação pela autora, sendo a 

inscrição decorrente da inadimplência, contudo, não trouxe aos autos 

qualquer documento comprobatório. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive, já declarada em decisão de ID nº. 11683314 . Dessa forma, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não 

tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não 

apresentou nenhum documento a fim de demonstrar a existência e 

legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida não contraída por ela, 

evidencia-se a ocorrência de possível fraude na contratação. Vale anotar 

que a conduta desidiosa da empresa de não confirmar a identidade do 

contratante reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de atendimento disponibilizado aos 

clientes, que permite a contratação de serviços por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Portanto, o nome da 

parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito 

em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou 

se utilizou) dos serviços prestados pela ré. Sobre a comprovação dos 

morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o 

STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto 

indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o 

dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a 

prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). Na 

linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE 

NEGATIVAÇÃO – AVALISTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 

NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – R$12.000,00 (DOZE MIL 

REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (TJMT. Ap 

13962/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE 

NA CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME 

NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL “IN 

RE IPSA” - CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. É dever da 

instituição financeira em proceder com a cautela necessária para 

verificação da documentação pessoal para realização de empréstimos, de 

modo a não permitir negociação fraudulenta. Para a caracterização do 

abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a 

comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples 

apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. (TJMT. 

Ap 97033/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 

07/10/2016). Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização 

por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao 

nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Por outro 

lado, no que atine a pretensa repetição de indébito, vale observar que o 

artigo 42, parágrafo único do CPC prevê: Art. 42. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

(Destaquei). Desse modo, não há que se falar em repetição de indébito 

uma vez que a autora não desembolsou qualquer valor em espécie, 

tratando-se apenas de cobrança indevida sem o efetivo pagamento. III – 

Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida, confirmo os 

termos e prazos da liminar concedida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 679,12 (seiscentos e setenta e nove reais e 

doze centavos), R$ 871,20 (oitocentos e setenta e um reais e vinte 

centavos) e R$ 553,78 (quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e 

oito centavos), objetos da inscrição em cadastro de inadimplentes (ID nº. 

11679766); b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

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

(30/01/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de dano material na forma de repetição de 

indébito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

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

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de julho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE COSTA SOUZA (REQUERENTE)

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000305-36.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUCIENE COSTA SOUZA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Ausente o relatório em razão do 

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

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Preliminares a) Incompetência Juizado Especial em 

decorrência da complexidade da causa A ré alega a necessidade de 

realização de perícia contábil a fim de apurar a existência de contrato. Se 

a requerida pretende defender a existência da relação jurídica cabe a ela 

comprovar a contratação com a autora e não ao juízo diligenciar nesse 

sentido. Não há que se falar em realização de perícia judicial na 

contabilidade da ré quando incumbe a ela o ônus de comprovar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II, do CPC. Ademais, é certo que a inversão do ônus da prova já 

fora declarada em decisão de ID nº. 11683314, ratificando assim o dever 

da requerida. De qualquer forma, é necessário dizer que, compulsando 

atentamente o processo, percebe-se que a causa não é complexa, 

envolve exclusivamente a análise de direito e independe de perícia. Afasto 

a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma a autora que no dia 

30/01/2018 teve o nome indevidamente inscrito em cadastro de 

inadimplente pela ré, em razão de três dívidas cuja origem desconhece, no 

importe total de R$ 2.104,10 (dois mil cento e quatro reais e dez centavos), 

porquanto afirma jamais ter mantido relação jurídica com a demandada. Por 

outro lado, a requerida aduz que houve contratação pela autora, sendo a 

inscrição decorrente da inadimplência, contudo, não trouxe aos autos 

qualquer documento comprobatório. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive, já declarada em decisão de ID nº. 11683314 . Dessa forma, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não 

tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não 

apresentou nenhum documento a fim de demonstrar a existência e 

legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida não contraída por ela, 

evidencia-se a ocorrência de possível fraude na contratação. Vale anotar 

que a conduta desidiosa da empresa de não confirmar a identidade do 

contratante reclama sua responsabilização por eventuais prejuízos 

suportados pelo consumidor. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado 

pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de serviço, 

caracterizada na fragilidade do sistema de atendimento disponibilizado aos 

clientes, que permite a contratação de serviços por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Portanto, o nome da 

parte autora foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito 

em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou (ou 

se utilizou) dos serviços prestados pela ré. Sobre a comprovação dos 

morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o 

STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto 

indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o 

dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a 

prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). Na 

linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE 

NEGATIVAÇÃO – AVALISTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE 

NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO 

CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – R$12.000,00 (DOZE MIL 

REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (TJMT. Ap 

13962/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE 

NA CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME 

NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL “IN 

RE IPSA” - CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. É dever da 

instituição financeira em proceder com a cautela necessária para 

verificação da documentação pessoal para realização de empréstimos, de 

modo a não permitir negociação fraudulenta. Para a caracterização do 

abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a 

comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples 

apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. (TJMT. 

Ap 97033/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 

07/10/2016). Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização 

por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao 

nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Por outro 

lado, no que atine a pretensa repetição de indébito, vale observar que o 

artigo 42, parágrafo único do CPC prevê: Art. 42. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

(Destaquei). Desse modo, não há que se falar em repetição de indébito 

uma vez que a autora não desembolsou qualquer valor em espécie, 

tratando-se apenas de cobrança indevida sem o efetivo pagamento. III – 

Dispositivo Ante o exposto, afasto a preliminar arguida, confirmo os 

termos e prazos da liminar concedida e JULGO PROCEDENTE, em parte, a 

pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 679,12 (seiscentos e setenta e nove reais e 

doze centavos), R$ 871,20 (oitocentos e setenta e um reais e vinte 

centavos) e R$ 553,78 (quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e 

oito centavos), objetos da inscrição em cadastro de inadimplentes (ID nº. 

11679766); b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

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

(30/01/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de dano material na forma de repetição de 

indébito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

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

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 
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40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de julho de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002227-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

OSVALDO LOPES DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002091-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GUIMARAES MACEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002091-18.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: FELIPE GUIMARAES MACEDO Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº. 

14370645), contudo, se quedou inerte (ID nº. 14570129). Calha registrar a 

afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo pela 

parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os 

atos processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o 

processo. Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia 

o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

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

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

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

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

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

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

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

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002061-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

joel quintella (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

EDINA PAULA BISPO (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA DOS SANTOS ZANON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002061-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: HILDA DOS SANTOS ZANON Vistos. Ausente 

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

Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente intimada 

para praticar no processo o ato que lhe competia (ID nº. 14366207), 

contudo, se quedou inerte (ID nº. 14584032). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

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

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

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

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

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

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

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

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

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

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011124-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MARCIA MAIER LAUTON (REQUERENTE)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 02 (dois) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO (ADVOGADO(A))

MIGUEL CAETANO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

J. F. - ASSESSORIA RURAL LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001236-39.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MIGUEL CAETANO FILHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, J. F. - ASSESSORIA RURAL LTDA - 

ME Vistos. Acolho a justificativa da parte autora (Id n° 14533061 e 

14533050) quanto à ausência em audiência de conciliação. Tendo em vista 

a certidão de ID num. 14273203, INTIME-SE a parte autora para, em 05 

(cinco) dias, se manifestar, apresentando endereço atualizado da 

requerida J. F. - ASSESSORIA RURAL LTDA – ME. Apresentado o 

endereço, cite-se somente a parte J. F. - ASSESSORIA RURAL LTDA – 

ME, bem como intime-se a parte autora para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001608-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIANE DE SIQUEIRA SOUSA (EXEQUENTE)

MARCIO RODE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

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

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

processuais, se houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 25 de 886



523, NCPC). Certifico ainda, que o prazo para oferecimento de embargos à 

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

penhora ou da data do depósito espontâneo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002856-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

PRISCILLA RODRIGUES SEGURA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR RONAN RABELO JACINTO 09240114670 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002856-23.2017.8.11.0007 REQUERENTE: PRISCILLA RODRIGUES 

SEGURA ARAUJO REQUERIDO: VICTOR RONAN RABELO JACINTO 

09240114670 Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi 

devidamente intimada para praticar no processo o ato que lhe competia (ID 

nº. 13747174), contudo, se quedou inerte (ID nº. 14478393). Calha 

registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração do 

processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte 

autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito em 

razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

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

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001039-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON IUDI PAUKOSKI SIMAO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001039-84.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MAICON IUDI PAUKOSKI 

SIMAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para comprovar o 

domicílio nesta comarca, contudo, se quedou inerte consoante certidão de 

ID n.º 14552252. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 

estabelece os critérios de competência para julgamento das causas 

estabelecidos naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos 

pressupostos processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Ademais, 

não se pode olvidar que no bojo dos autos nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 

e nº. 0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso 

recomendou que os serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto 

à comprovação do domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. 

Desse modo, não comprovado o domicílio da autora nesta comarca o feito 

deve ser extinto. Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da 

razoável duração do processo pela parte requerente, porquanto resta 

evidenciado que esta não praticou os atos processuais que lhe competem 

e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

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

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001662-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE SOUZA (REQUERENTE)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

VINICIUS BOTEQUIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001662-51.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLEI DE SOUZA 

REQUERIDO: H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi devidamente 

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

inerte consoante certidão de ID n.º 14554304. De se observar que o artigo 

4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência para 

julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

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

nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 0042770-98.2018.811.0000, a 

Presidência do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso recomendou que os serventuários da justiça atuem com 

maior rigor quanto à comprovação do domicílio das partes, visando evitar a 

prática de fraude. Desse modo, não comprovado o domicílio da autora 

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

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

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

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

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

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011095-28.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

OCIMARA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

CLAY JOSE FRANTZ - ME (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (REQUERIDO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR (ADVOGADO(A))

JULLY FRANCIELE RUELIS (ADVOGADO(A))
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011095-28.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOS ROBERTO OLIVEIRA 

DA SILVA, OCIMARA GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: CLAY JOSE 

FRANTZ - ME, MARCIA REGINA RIBEIRO DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE 

CARLINDA Vistos. Eem que pese o pedido de prorrogação de prazo 

apresentado no ID nº 12046406, observa-se da certidão lançada no ID nº. 

14713296 que o recurso inominado (ID nº 12046769) é intempestivo. Em 

análise dos autos, verifica-se que a nova procuradora da requerente 

Márcia Regina Ribeiro de Oliveira se habilitou no processo em 27/02/2018 

e somente apresentou recurso inominado em 05/03/2018, ou seja, fora do 

prazo para sua interposição, nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo assim, ausentes os requisitos de admissibilidade, NÃO RECEBO o 

recurso inominado interposto no ID 12046769. Uma vez recebido o recurso 

inominado interposto pelo Município de Carlinda (ID nº 12098959), 

INTIME-SE a parte recorrida para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões recursais, conforme determinado na decisão de ID nº 

12896501. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação do 

recorrido, remetam-se o processo eletrônico para a Turma Recursal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA LOPES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001035-47.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GERALDA LOPES DO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Conforme inteligência 

do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Intimado o 

autor para emendar a inicial, nos termos do despacho de ID nº. 12755284 , 

este quedou-se inerte, consoante certidão de ID nº 14450929. Cinge-se 

dos autos que além dos documentos apresentados não estarem em 

consonância com a novel Resolução n° 03/2018-TP, o comprovante de 

residência apresentado pela parte está ilegível (ID nº. 12633071). Ainda, 

consoante afirmado, intimada a parte para sanar a irregularidade, sob 

pena de extinção, esta quedou-se inerte. De se observar que o artigo 4º 

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

julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

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

nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 0042770-98.2018.811.0000, a 

Presidência do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso recomendou que os serventuários da justiça atuem com 

maior rigor quanto à comprovação do domicílio das partes, visando evitar a 

prática de fraude. Desse modo, o feito deve ser extinto. Ante o exposto, 

em razão da inobservância ao determinado no artigo 13-A da Resolução 

n° 03/2018-TP, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, III e IV c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente 

sentença. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

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

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-77.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO MENDES DE AZEVEDO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001130-77.2018.8.11.0007 REQUERENTE: AGNALDO MENDES DE 

AZEVEDO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Conforme 

inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC. Intimado o autor para emendar a inicial, nos termos do despacho de 

ID nº. 13693458, este quedou-se inerte. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, c.c art. 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. Inexistindo condenação em custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95), aguarde-se o 

trânsito em julgado da presente sentença. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima 

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

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

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de agosto de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001052-83.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CICERA GONCALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi 

devidamente intimada para comprovar o domicílio nesta comarca, contudo, 

se quedou inerte consoante certidão de ID n.º 14420267. De se observar 

que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios de competência 

para julgamento das causas estabelecidos naquela lei, bem como que a 

competência do juiz é um dos pressupostos processuais indispensáveis 

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

nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 0042770-98.2018.811.0000, a 

Presidência do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso recomendou que os serventuários da justiça atuem com 

maior rigor quanto à comprovação do domicílio das partes, visando evitar a 

prática de fraude. Desse modo, não comprovado o domicílio da autora 

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

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

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

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

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

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000782-59.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FABIANA MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro 

no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que 

a parte autora foi devidamente intimada para comprovar o domicílio nesta 

comarca, contudo, se quedou inerte consoante certidão de ID n.º 

14450708. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece 

os critérios de competência para julgamento das causas estabelecidos 

naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos pressupostos 

processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Ademais, não se pode 

olvidar que no bojo dos autos nº. 0042256-48.2018.8.11.0000 e nº. 

0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Desse modo, não 

comprovado o domicílio da autora nesta comarca o feito deve ser extinto. 

Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração 

do processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte 

autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito em 

razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III e IV, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

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

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENALDO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM. (ª) JUIZ(A) 

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO NÚMERO DO PROCESSO: 

1001032-92.2018.8.11.0007 - PJE Procedimento do Juizado Especial Cível 

« Procedimento de Conhecimento « Processo de Conhecimento « 

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO REQUERENTE: GENALDO CARDOSO 

DA SILVA. REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 

60.746.948/0001-12. FINALIDADE: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO S.A, na pessoa do representante 

legal, acima qualificada, nos termos do art. 212, §2° do CPC, combinado 

com o art. 12 da Lei 9.099/95, para todos os termos da ação indicada, cuja 

as cópias seguem anexas, ciente que deverá comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de novembro de 2018, às 13:20 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, 

sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se 

for o caso, ou se proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos 

termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado 

para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de 

direito público, inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Alta Floresta - MT , 22 de agosto de 2018. 

Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestor(a) Judiciário(a) Prov. 055/07-CGJ 

monali ribeiro estagiária matrícula 34412 Sede do juizado e Informações: 

Av. Ariosto da Riva, 1.987 Bairro: Centro. Cidade: Alta Floresta-MT 

Cep:78580000 Fone: (66) 35 12-3600

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56897 Nr: 1828-52.2008.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thainara Evelin Muller Pondenciano, Marcelo 

Possamãe, Fabiane Amaral Moreira, Ana Paula Pontes Fernandes, Michael 

de Miranda Alves, Antonio Arnaldo Lima da Conceição, Wilson Luiz Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:8930/MT, Célio Reis de Oliveira - OAB:MT/11265, Marcelo dos 

Santos Barbosa - OAB:4886/mt, Marcio Rode - OAB:MT 9.447, 

Vinícius Salles Padovan Rezek - OAB:10.959/A-MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THAINARA EVELIN MULLER 

PONDENCIANO, Cpf: 02697881158, Rg: 1770352-2, Filiação: Messias dos 

Santos Pondenciano e Maria Cristina Muller Pondenciano, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A RÉ THAINARA EVELIN MULLER PONDENCIANO, 

PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DE NOVO 

ADVOGADO OU SE DESEJA A NOMEÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério 

Público em face da ré THAIANARA EVELIN MULLER PONDENCIANO E 

OUTROS RÉUS, porque segundo consta na denúncia, no dia 26/03/2008, 

por volta das 16h30min, nesta comarca de Alta Floresta, os réus 

praticaram crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  n . º 

1828-52.2008.811.0007Código:56897Vistos etc.Em cumprimento ao Ofício 

Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, da Corregedoria Geral de Justiça, da 

Resolução 134/2011-CNJ, bem como à determinação constante no Termo 

de Correição da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, realizada 

dia 22/02/2018, pela Corregedoria Geral da Justiça, procedo nesta data ao 

preenchimento do formulário do cadastro de armas, através do endereço 

eletrônico corregedoria-hom.tjmt.jus.br/form/armas.Outrossim, ante à 

existência do Laudo Pericial nos autos às fls. 307/309, entendo que não é 

necessária a manutenção em depósito judicial das armas, e eventuais 

munições, referente à estes autos e DETERMINO o seu encaminhamento 

ao Comando do Exército, nos termos do artigo 25, da Lei nº 

10.826/03.OFICIE-SE à Diretoria do Fórum solicitando as providências para 

o devido envio das armas e eventuais munições.JUNTE-SE a carta 

precatória devolvida, após, vistas às partes.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

por se tratar de processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.Às 

providências.Alta Floresta/MT, 03 de março de 2018.Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 20 de agosto de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

6ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002798-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUETONIO PAZ (ADVOGADO(A))

Rafaela Miranda (RÉU)

MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DAS GRACAS MONTEIRO (RÉU)

EDRIAN DE TAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002798-20.2017.8.11.0007 MARIA HELENA PEREIRA DE 

SOUZA TEREZINHA DAS GRACAS MONTEIRO e outros (2) 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 28 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 46919 Nr: 6422-80.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelica Padovani Galan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão do nome da Executada DORALICE PIRES no 

órgão de inadimplente (SERASA).

 Por fim, intime-se a exequente para manifestar nos autos em 30 (trinta) 

dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56535 Nr: 1114-92.2008.811.0007

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YKAS, RdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVS

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

OAB:17.811-0 MT, Rosangela de Souza Alencar - OAB:24819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Felix de Lira - 

OAB:24837

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 73 (R$26.212,46).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados.

 Momento em que, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema RENAJUD, 

com o escopo de verificar acerca da existência de bens registrados em 

nome da executada.

Caso reste infrutífera as diligências deferidas acima, intime-se o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113403 Nr: 1937-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Buritis Ltda - ME (Mercado Buritis 

Ltda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s)), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 104 (R$57.047,30).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 107524 Nr: 2902-68.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andréia Jamilly Pinheiro Martins, Domingos 

Martins Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s)), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 148 (R$40.717,00).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 
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horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Por fim, esclareço que a parte autora não se atentou aos autos, apenas 

reiterou pedidos, que serão indeferidos de ofício caso ocorra novamente, 

pois já houve a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes (fl.136).

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 28739 Nr: 720-27.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras Oregon Indústria e Comércio Ltda., 

Emília Maria Tarsitano

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

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Azevedo e Silva - 

OAB:6.879/MT

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de 

TRANSFERÊNCIA daqueles que forem encontrados.

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

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

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem.

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

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

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68269 Nr: 1236-37.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Leite, Ewerton Carlos Focas Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 268 (R$275.155,52).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95527 Nr: 3882-83.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Leite, Ewerton Carlos Focas Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 229 (R$1.815,00).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111559 Nr: 47-82.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luis Teixeira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Alencar Salazar 

Primo - OAB:28.945 - CE, Francisco José Soares Feitosa - 

OAB:16.049 - CE, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fl.495 (R$251.279,67).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 
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horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 58895 Nr: 3462-83.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casagranda Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Quatro Marcos Ltda.

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

OAB:18.450/MT, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Cardone - 

OAB:196924/SP

 Diante do agravo de instrumento provido às fls. 603/604, DETERMINO a 

remessa dos presentes autos para o local da ação de Recuperação 

Judicial de nº 0005700-55.2008.8.26.0299, eis que é o juízo competente 

para decidir sobre a forma de pagamento da dívida dos presentes autos.

Em consequência, com a remessa dos autos, proceda-se às baixas 

pertinentes.

Cumpra-se, expedindo–se o necessário.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 164/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...CONSIDERANDO 

que o servidor STEPHANO BRITO, Matrícula nº 21457, Analista Judiciário - 

PTJ, designado Gestor Judiciário da Secretaria da 2ª Vara Criminal desta 

Comarca, estará afastado de suas funções por motivo de 

compensatórias, nos dias 30 e 31.8.2018;RESOLVE:     DESIGNAR a 

servidora JANETE GEHM, Matrícula nº 4600, Técnica Judiciária - PTJ, para 

exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 2ª 

Vara Criminal desta Comarca, nos dias 30 e 31.8.2018.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 27 de agosto de 

2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 164/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que o servidor STEPHANO BRITO, Matrícula nº 21457, 

Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário da Secretaria da 2ª 

Vara Criminal desta Comarca, estará afastado de suas funções por motivo 

de compensatórias, nos dias 30 e 31.8.2018;

RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora JANETE GEHM, Matrícula nº 4600, Técnica 

Judiciária - PTJ, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Secretaria da 2ª Vara Criminal desta Comarca, nos dias 30 e 31.8.2018.

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

Barra do Garças, 27 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

 PORTARIA nº 165/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

 EXONERAR a pedido, ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA, 

Matrícula nº 27167, do cargo de Assessor de Gabinete I - PDA-CNE-VII, do 

Gabinete do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a 

partir de 28.8.2018.

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

Barra do Garças, 28 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

 PORTARIA nº 165/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

 EXONERAR a pedido, ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA, 

Matrícula nº 27167, do cargo de Assessor de Gabinete I - PDA-CNE-VII, do 

Gabinete do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a 

partir de 28.8.2018.

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

Barra do Garças, 28 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

Sentença

PROCESSO Nº:4325-04.2015.811.0004(CÓD. 200884) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS 1. Trata-se de Pedido de Providências 

instaurado visando averiguar possíveis irregularidades referentes às 

Matrículas n° 2.927 e nº 26.586. 2. Com a inicial vieram os documentos 

anexados. (fls. 06/18). 3. O imóvel da matrícula n° 2.927 com área de 

400,00 fls.(fls.8), refere-se a um lote de terras, situado no Município e 

Comarca de Barra do Garças/MT, do loteamento "Serra Dourada", locado 

sob nº 16, aberta em 03 de Dezembro de 1976, sendo proveniente da 

matrícula n° 2.905, constatando-se como propriedade primitiva de 

COLONIZAÇÃO E CONSULTORIA AGRÁRIA – CONAGRO – S.C.LTDA, 

transferida para a Comarca de São Félix do Araguaia. 4. O imóvel da 

matrícula n° 26.586 com área de 400,00 ha (fls. 17), refere-se a um lote de 

terras, situado no Município de Água Boa/GO, do loteamento "Serra 

Dourada", locado sob nº 16, aberta em 03 de Agosto de 1983, sendo 

proveniente da matrícula n° 2.927, constatando-se como propriedade 

primitiva de ERVINO PAULO RESCHKE e sua mulher GENI DE CEZERI 

RESCHKE, transferida para a Comarca de Nova Xavantina-MT. 5. Este 

Juízo, cautelosamente, determinou o bloqueio da matrícula nº 26.586 e 

noticiou aos Juízes Corregedores das Comarcas de São Felix do 

Araguaia/MT e Nova Xavantina/MT. (fls. 20/23). 6. Cumpre destacar que 

conforme consta às fls. 08 e 17, temos a mesma área de terras registrada 

duas vezes em matrículas diferentes, sendo uma transferida para São 

Félix do Araguaia e outra para Nova Xavantina. DECIDO. 12. Com a 

transferência das matrículas nº 2.927 para a Comarca de São Felix do 

Araguaia, e 26.586 para a Comarca de Nova Xavantina, compete às 

Diretorias do Foro daquelas comarcas, decidir sobre irregularidades na 

matrícula, conforme competência definida pelo art. 52, do COJE/MT. 13. A 

competência é o instituto que define o âmbito de exercício da atividade 

jurisdicional de cada órgão e, neste caso, a fiscalização dos Cartórios 

Extrajudiciais do Município e Comarca de São Félix do Araguaia - MT e 

Nova Xavantina-MT, deve ser exercida pelas Diretorias dos Foros 

daquelas Comarca. 14. Portanto, qualquer que for a decisão acerca da 

análise das possíveis irregularidades existentes nas matrículas já 

encerradas nesta circunscrição, não terá a eficácia esperada, uma vez 

que, os atos referentes à movimentação do imóvel já estão sendo 

realizados na matrícula nº 1.369 de São Félix do Araguaia e 190 de Nova 

Xavantina, que estão sob a competência daqueles Juízes Diretores. 

DISPOSITIVO. 15. Diante do exposto, declino da competência para 
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conhecer e processar as diligências quanto à matrícula de nº 2.927 e 

26.586, em favor do douto Juízo Corregedores Permanentes dos Foros 

das Comarcas de São Félix do Araguaia – MT e Nova Xavantina, 

respectivamente. 16. Encaminhe-se cópia dos autos aos Juízes Diretores 

dos Foros das respectivas Comarcas. 17. Publique-se presente decisão 

no DJE. 18. Intimem-se. Cumpra-se. 19. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se. Barra do Garças, 27 de agosto de 2018. DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

PROCESSO Nº:11443-31.2015.811.0004(CÓD. 213296) PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS. REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE BARRA DO GARÇAS. 1. Trata-se de Pedido de Providências 

instaurado visando averiguar possíveis irregularidades referentes às 

Matrículas n° 38.569, nº 38.676, nº 41.196 e nº 41.197. 2. Com a inicial 

vieram os documentos anexados. (fls. 07/28). 3. O imóvel da matrícula n° 

38.569 com área de 1.492,00 ha(fls. 7), refere-se a uma área de terras 

pastais e lavradias, situado no Município de Cocalinho/MT, Comarca de 

Barra do Garças/MT, denominado "PORTO PALIO", o qual tem 

configuração de um polígono irregular, aberta em 23 de Junho de 1992, 

originário da transcrição n° 10.153, de propriedade primitiva de ESTADO 

DE MATO GROSSO. 4. O imóvel da matrícula n° 38.676 com área de 

1.492,00 ha (fls.14), refere-se a um Título Definitivo de um lote de terras, 

situado no Município e Comarca de Barra do Garças/MT, denominado 

"PORTO PALIO", aberta em 04 de Agosto de 1992, originário da 

transcrição n° 10.153, de propriedade primitiva de ESTADO DE MATO 

GROSSO. 5. O imóvel da matrícula n° 41.196 com área de 746,00 ha(fls. 

21), refere-se a uma gleba de terras, situado no Município de 

Cocalinho/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, denominado "FAZENDA 

TARUMÃ I", aberta em 06 de Outubro de 1994, originária da matrícula n° 

38.676, de propriedade primitiva de NIVALDO JOSÉ GUIMARÃES. 6. O 

imóvel da matrícula n° 41.197 com área de 746,00 ha(fls. 20), refere-se a 

uma gleba de terras, situado no Município de Cocalinho/MT, Comarca de 

Barra do Garças/MT, denominado "FAZENDA TARUMÃ II", aberta em 06 de 

Outubro de 1994, originária da matrícula n° 38.676, de propriedade 

primitiva de NIVALDO JOSÉ GUIMARÃES. 7. TRANSCRIÇÃO N.º 10.153. A 

transcrição n.º 10.153(fls. 8), refere-se ao registro do Título Definitivo de 

Propriedade expedido pelo INTERMAT em 14.01.1966 em favor de Renzo 

Biandani. Nela a venda averbada para a matrícula n.º 38.569, foi 

distratada, sendo realizada nova averbação de venda para a matrícula n.º 

38.676. 8. Após serem solicitados, foram juntados diversos documentos: 

fls. 44/56, 60/65, 72/79, 81/85 e 88/89 relativos ao arquivo de 

conhecimento das matrículas. 9. Foram intimados os interessados (fl. 66), 

a se manifestarem sobre a regularidade das matrículas, porém não o 

fizeram. 10. Intimado novamente, o Ministério Público manifestou-se (fls. 

93/94) pelo bloqueio apenas da matrícula nº 38.569. 11. Cumpre destacar 

que conforme às fls. 07 e 14, observa-se que as matrículas nº 38.569 e 

nº 38.676, se referem a mesma área, sendo que ambas indicam como sua 

anterior a transcrição nº 10.153 (fl.09) e nela está averbada a abertura da 

matrícula n.º 38.676. 12. Denota-se que a matrícula nº 39.676 deu origem 

as nº 41.196 e nº 41.197(fls. 71/78), que possuem origem registral regular 

a que foram encerradas e transferidas para Comarca de Água Boa/MT, 

cujas numerações atualmente são nº 6.177 e nº 4.091. DECIDO. 13. Feitas 

as ponderações, denota-se a duplicidade das matrículas n° 38.569 com a 

n° 38.676, assim inauguraram-se a presente averiguação que pode 

eventualmente culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de 

registro público, logo, deve ter a sua pretensão reconhecida em 

contencioso judicial perante o juízo cível competente. 14. Cumpre salientar 

que a Direção do Foro é incompetente para processar e julgar os pedidos 

de cancelamento dos registros públicos, o que compete aos Juízes de 

Direito e Substitutos, nos termos do art. 51, inciso VI, do COJE. 15. Com 

efeito, deve-se reforçar que para cada imóvel deve ser aberta uma única 

matrícula, de forma que uma matrícula apenas pode se referir a um imóvel 

(art. 176, § 1º, inciso I, da Lei nº 6.015/73), é a orientação fundada no 

Princípio da Unitariedade Matricial ou Unicidade da Matrícula. 16. Diante de 

todo o exposto, denota-se que há no caso dos autos, indícios de 

Duplicidade de Matrícula e Fraude do Registro Público. DISPOSITIVO. 17. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e item 1.10.17 

da CNGC, determino o bloqueio da matrícula n° 38.569 e declaro regulares 

as matrículas n.º 38.676, 41.196 e 41.197. 18. Expeça-se Mandado de 

Notificação ao Oficial do Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças acerca 

da presente Decisão, cientificando-o que não poderá mais nela praticar 

qualquer ato, salvo mediante autorização pelo Juízo Cível competente, bem 

como restituindo-se a Matrícula original encaminhada a este Juízo. 19. 

Publique-se presente decisão no DJE. 20. Intimem-se. Cumpra-se. 21. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 27 de agosto de 

2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 77568 Nr: 1058-68.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Anisio 

José Bueno, Anísio Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Anísio Bueno 

Júnior, Maria A. M. Bueno, Baltazar José de Souza, Transmil Transportes 

Coletivos Uberaba Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:, Renata Maciel Cuiabano Chemale - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Falcão Ferreira - 

OAB:OAB/MT - 11.242

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando que o advogado do executado não estava cadastrado, 

procedo a intimação do requerido, nos termos do despacho a seguir: 

"VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 117/117v.

2. INTIME-SE o executado para regularizar o processo de compensação 

no que tange à parte não-compensável, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de prosseguimento da execução.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233625 Nr: 11719-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHA FILHO E OLIVEIRA LTDA ME, Roberto 

Paulino de Oliveira, Maurandir Rodrigues dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção,mormente sobre a certidão do oficial de justiça de fl. 100 

(datada de 23/07/2018).

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275445 Nr: 4391-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivaldo Neris de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tabocas Participações Empreendimentos S/A, 

Matrinchã Transmissora de Energia TP Norteste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 
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manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".i

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 150389 Nr: 10112-87.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romildo de Oliveira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Vasques, Clara Maria de Oliveira 

Vasques, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, Divino Augusto de Freitas, Francisca Menezes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 13.613, 

Domingos Savio de Souza - OAB:MT 18.722

 Em cumprimento à determinação de fl. 377, item 2, impulsiono o feito para 

que sejam intimadas as partes a se manifestarem sobre a documentação 

elencada às fls. 385/415, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227689 Nr: 7491-10.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcial Oliveira dos Santos, M. Oliveira dos Santos - 

Contruções - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro, Magali Amorim 

Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE QUEIROZ DA SILVA 

SOARES - OAB:20396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 307,00 (trezentos e sete reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação, para que seja possível intimar o(a) 

requerido(a) da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219109 Nr: 2249-70.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malba Aires Peixoto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

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

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274082 Nr: 3594-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delza Maria Pereira Silva, Delva Maria Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARTINS DA SILVA - 

OAB:7326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DELZA MARIA PEREIRA SILVA, Cpf: 

42426049120, Rg: 611.678, Filiação: Antônio Pereira da Silva e Maria 

Conceição dos Santos Silva, data de nascimento: 28/04/1969, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, casado(a), professora e 

atualmente em local incerto e não sabido DELVA MARIA PEREIRA SILVA, 

Cpf: 73642304168, Rg: 3167971, Filiação: Maria Conceição dos Santos 

Silva e Antonio Pereira da Silva, data de nascimento: 16/04/1971, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.1.Trata-se de ação de interdição ajuizada por DELZA 

MARIA PEREIRA SILVA em face de DELVA MARIA PEREIRA SILVA.2.A 

requerente é irmã da interditanda.3.À fl. 44 a requerente foi nomeado 

como curadora provisória da interditanda.4.Em audiência a Defensoria 

Pública manifestou-se sem oposição à pretensão inicial, bem assim o 

Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido formulado na 

inicial.5.É O RELATÓRIO. DECIDO.DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE6.Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo 

matéria de direito, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos 

do que dispõe o artigo 355, I, do CPC/2015, uma vez que a lide gira em 

torno de prova documental já produzida.7.Assim, já estando devidamente 

instruído o feito, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, passo ao JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos 

do artigo 355, I, do CPC/2015.DO MÉRITO8.Cuida-se de pedido de 

interdição de DELVA MARIA PEREIRA SILVA, sob a alegação de que a 

interditanda, é portadora de deficiência intelectual como comprovado em 

laudo anexo fl.11 e estudo psicossociais fls.17/23, dependendo por 

completo dos cuidados de terceiro, o que a torna incapaz para os atos da 

vida civil.9.No interrogatório da interditanda ficou demonstrada a 

veracidade dos fatos narrados na inicial, condição esta ratificada pelo 

laudo médico de fls. 40.10. Por outro lado, está claramente demonstrado 

nos autos que a curadora possui todos os predicados para bem 

desempenhar sua função, tão relevante para o caso em 

tela.DISPOSITIVO.11.Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, e DECRETO A INTERDIÇÃO da requerida DELVA 

MARIA PEREIRA SILVA, DECLARANDO-O ABSOLUTAMENTE INCAPAZ de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma dos artigos 3º, II, e 

1.775, §3º, CC, NOMEANDO-LHE como curadora DELZA MARIA PEREIRA 

SILVA.12.Em obediência ao disposto no art. 755, CPC/2015 e no art. 9º, III, 

CC/02, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 

dez dias, independentemente de pagamento de taxas e emolumentos, 

dada a gratuidade deferida, bem como na rede mundial de computadores, 

no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e na plataforma 

de editais do CNJ- Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 

06 (seis) meses.13.SEM custas e honorários.14. Após, certificado o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e processuais, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias.15.Sentença 

publicada em audiência. Saem os presentes intimados. As partes desistem 

do prazo recursal.16.Expeça-se o necessário. Cumpra-se”. Nada mais.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Agemiro Batista Arantes 

Neto, digitei.

Barra do Garças, 15 de agosto de 2018

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 33 de 886



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188013 Nr: 8684-31.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que o Requerido, devidamente citado, não contestou o 

presente feito, DECRETO A SUA REVELIA. No entanto, deixo de aplicar os 

seus efeitos, em razão da peculiaridade dos direitos envolvidos.

2. Não havendo preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR SANEADO.

3. Intime-se, a parte Autora para especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229490 Nr: 8749-55.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Gabriel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flademir Roque Tozo, Nilton Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que os Requeridos, devidamente citados, não 

contestaram a presente ação (fls. 33), DECRETO A REVELIA dos 

Requeridos.

2. No entanto, deixo de aplicar os seus efeitos uma vez que as alegações 

formuladas na inicial por sí só, não evidenciam a probabilidade do direito 

(art. 345, IV, CPC/2015), conforme verificado por ocasião da decisão que 

indeferiu o pedido liminar (fls. 24/25).

3. Não havendo arguição de preliminar, DOU O FEITO POR SANEADO.

4. INTIME-SE a parte Autora para especificar, justficadamente, as provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 87118 Nr: 1066-11.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior, Anísio Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Baltazar José 

de Souza, Anisio José Bueno, Márcia Aparecida Mendanha Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439A, Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Vistos.

1. Tendo em vista o teor da certidão de fls.124, INTIME-SE a Procuradoria 

do Estado para apresentar novo endereço do executado e manifestar 

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

2.Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196164 Nr: 1240-10.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias, Viviane Sales 

Carvalho, Izaias Mariano dos Santos Filho, Murilo Valoes Metello, Nivaldo 

Marques Evangelista, Emerson Ferreira Coelho Souza, E. L. Esteves 

Imobiliária, João Bento Júnior, Sérgio Alves Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BRANT GAMBIER 

COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Alexandro Takishita Martins da Fonseca - OAB:MT 

12.203-A, Antônio Alves de Sousa Filho - OAB:MT 6.293-A, Blainy 

Danilo Matos Barbosa - OAB:MT 16.023, CLEBER SILVA E LIRA - 

OAB:169002/SP, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A, 

Francisco Batista de Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Izaias 

Mariano dos Santos Filho - OAB:5313-A, João Bento Júnior - 

OAB:MT 10.863, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Lucas 

Arantes Pereira da Silva - OAB:20410/0

 Vistos.

1. Em que pese o pedido de fls. 10.693, é de conhecimento público e 

notório que o Sr. EURÍPEDES LUIZ ESTEVES, representante legal da 

E.L.ESTEVES IMOBILIÁRIA, possui domicílio no endereço declinado nos 

autos (fls. 10.682), haja vista já ter sido citado e/ou intimado em diversos 

outros processos em que figura como parte Requerida, sob a jurisdição 

deste magistrado.

2. Logo, não se pode admitir que a Requerida esteja em local incerto ou 

ignorado, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de citação por edital de fls. 

10.693.

3. Destarte, considerando que foi deferida a intimação, por hora certa (fls. 

10.685/10.688), da E.L.ESTEVES IMOBILIÁRIA, na pessoa de seu 

representante legal, EURÍPEDES LUIZ ESTEVES, no endereço de seu 

conhecido domicílio (fls. 10.682), DETERMINO o integral cumprimento das 

determinações contidas nos itens “37 a 42”, de fls. 10.688, DEVENDO o 

(a) Oficial de Justiça cumprir todos os passos dos artigos 252 e 253, do 

CPC/2015, sob pena de responsabilização administrativa.

4. Realizada a intimação, por hora certa, deverá a Sra Gestora observar 

os ditames do art. 254, CPC/2015.

5. Uma vez efetivada a intimação pessoal ou por hora certa, decorrido o 

prazo, com ou sem apresentação de contestação, ABRA-SE nova vista ao 

Ministério Público.

6. Expeça-se o necessário.

 7. Intime-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221140 Nr: 3505-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margareth da Veiga Ribas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Whédno Pereira de Souza, Municipio de Pontal 

do Araguaia - MT, Divina Maria da Silva Oda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

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

Pontal do Araguaia - OAB:

 1. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA movido MARGARETH DA 

VEIGA RIBAS por em desfavor de MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA 

E OUTROS, sustentando que é proprietária do imóvel situado na Avenida 

Universitária, n. 131, Centro, em Pontal do Araguaia-MT, desde o ano de 

1997. Assevera que, em julho de 1997, realizou a construção nos exatos 

moldes do que está arrimada hoje, construindo um muro de contenção 

para estruturar a obra.

 2. Assegura que realizou, na época, uma obra de afastamento com 

retirada de terra, onde a base da estrutura ficou alicerçada nos muros de 

arrimo. Registra que, entre a calçada e o acesso a construção, foi feito 

uma escada.

 3. Sustenta que recebeu nesta data uma notificação determinando que 

desobstrua completamente a via pública no prazo de 24 horas, para 

continuação da obra da avenida. Alega que o ato praticado pelo impetrado 

é ilegal, pois não especificou os elementos que geraram a obstrução. 

Aduz que a notificação não preencheu os requisitos dos atos 

administrativos. Anota que, tomou ciência de que o projeto da avenida 
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deverá passar em seu imóvel e avançará 1,90 m sobre o bem. Requer, em 

liminar, a suspensão do ato administrativo, para sustar os efeitos da 

notificação enviada. Junta documentos de fls. 12/55.

4. Às folhas 56/58 e verso fora proferida liminar, deferindo a segurança 

invocada pelo impetrante.

 5. O impetrado foi notificado e apresentou informações, fls. 64/81, 

argumentando que oportunizou o contraditório, por meio de reuniões 

realizadas entre a autoridade coatora e a impetrante. Assegura que a 

parte do imóvel está construída irregularmente em parte da via pública, 

além do fato de inexistir alvará de construção e habite-se. Assim, requer a 

denegação da segurança. Junta documentos de folhas 82/109.

6. O Ministério Público Estadual interveio às folhas 120/127 e, no mérito, 

pugnou pela concessão da segurança.

7. O impetrado juntou documentos de folhas 166/169, concernente em 

acordo firmado pelas partes nos autos de procedimento administrativo 

01/2016, referente ao caso posto em juízo, requerendo, ao final a extinção 

do feito.

8. O impetrante, às folhas 172/173 pugna pelo julgamento do mérito, com a 

procedência dos pedidos iniciais para declarar ilegal a notificação 

15/2016, em razão de não observância do contraditório.

 9. É O RELATÓRIO. DECIDO.

10. Em que pese o objeto do presente mandamus ser a legalidade da 

notificação 15/2016, constata-se que posteriormente houve a abertura de 

Procedimento Administrativo visando à apuração se suposta ocupação 

irregular do imóvel da impetrante, tendo havido a notificação, 

apresentação e defesa, como se vê às folhas 133/161.

11. Visualiza-se que no referido processo administrativo os ora litigantes 

entabularam acordo, ocasião em que a impetrante concorda com o recuo 

parcial muro de arrimo/contenção no limite de 2,10 (dois metros e dez) a 

partir da edificação, cite-se:

 “...As partes decidem compor de forma amigável um acordo nos autos do 

PAD 01/2016, concordando a Administração Pública, por intermédio da 

Comissão, que será realizado o recuo pela requerida de maneira que 

construirá o muro de arrimo/contenção no limite de 2,10 (dois metros e 

dez) a partir da edificação (cuja referência será o alinhamento do muro do 

lote 02).

[...]

Nestes termos, acordam as partes, dando por encerrada a celeuma, nada 

mais podendo ser requerido, resolvendo a presente transação à questão 

administrativa, não podendo tanto a administração quanto o particular 

reclamar nenhuma questão, ficando autorizado a emissão de alvará para 

construção do mencionado muro de contenção, onde a requerida se 

compromete a fazer o recolhimento dos impostos” (sic. fls. 167/168

12. Nota-se que os termos acordados pela impetrante e pela Comissão 

apuradora do processo administrativo 01/2016 foram homologados pela 

Prefeita Municipal às folhas 169.

13. Nesses termos, vislumbra-se a ocorrência de carência da ação pela 

perda superveniente do interesse de agir.

 14. De acordo com a melhor doutrina, o interesse de agir exige o 

preenchimento de dois requisitos, quais sejam: necessidade e adequação, 

ou seja, o objeto imediato pretendido somente poderá ser atingido por meio 

do ajuizamento da demanda e esta seja adequada para a pretensão 

almejada.

15. Enfatiza-se que o mandado de segurança previsto no art. 5º, LXIX, da 

Constituição Federal, com procedimento regulado pela Lei nº 12.016/2009, 

é ação de natureza mandamental, indicado para a proteção de direito 

líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade 

e, portanto não possui natureza declaratória.

 16. Nesses termos, não há como analisar o mérito, na forma pretendida 

pela impetrante, já que houve a cessação da suposta ilegalidade do ato 

praticado pela autoridade coatora, quando da composição das partes no 

processo administrativo.

DISPOSITIVO

17. Diante disso, pela impossibilidade de prosseguimento, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do 

CPC/2015.

 18. Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações 

necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209017 Nr: 8909-17.2015.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPPdS, RAdS, MRPdS, APdS, WPdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 DECIDO. DO SANEAMENTO 10.Não havendo vícios processuais, DOU O 

FEITO POR SANEADO. DA PROVA PERICIAL11. Para dirimir quaisquer 

duvidas que porventura existam sobre o vinculo biológico, DETERMINO a 

realização do exame de DNA o qual designo o dia 22 de Outubro, às 10:00 

horas da manhã, para coleta de material genético suficiente ao exame de 

DNA, no LABORATÓRIO EXAME, localizado na Rua Xavantes, 870 Barra 

do Garças-MT, 3401-8796 e 3401-1233, em Barra do Garças-MT, onde a 

autora e o requerido deverão comparecer munidos de documentos 

pessoais a fim possibilitar a coleta de material genético, ficando a 

realização do exame sob a égide da justiça gratuita, conforme art. 98, §1°, 

V, do CPC/2015.12.DÊ-SE ciência ao laboratório desta decisão e informe 

que o mesmo deverá encaminhar a este juízo o laudo pericial, no prazo de 

10 (dez) dias.13.Com a juntada do laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes 

para manifestação.14.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282676 Nr: 8693-51.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, Valdeci 

Correa Ramos Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 VISTOS.

 1. RECEBO a emenda da inicial de fls. 21/23.

2. Ademais, RECEBO os embargos à execução, uma vez que tempestivos 

(fl. 53).

 3. INTIME-SE a Embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 dias (art. 920,I, CPC/2015).

4. A ação principal deverá prosseguir nos termos do art. 919, CPC/2015.

5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285365 Nr: 10314-83.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YLC, Jullianna Lacerda Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo Cardoso de Freitas Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 

imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a COMPROVAÇÃO da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 277011 Nr: 5420-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitor Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Toyota do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES - OAB:20.607, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

informar que o parcelamento das custas processuais já foram 

cadastrados no site do TJMT, conforme e-mail juntado às folhas 134, 

sendo o pagamento da primeira parcela para o dia 05/09/2018, devendo 

acessar o site do TJMT e emitir as referidas guias para pagamento e 

posterior juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173156 Nr: 6320-23.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc Fullin Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailson Torres Neves, Wilken Almeida Abreu, 

Lindinalva Medrado Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Queiroz Fullin 

- OAB:MT 11.116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Carlos Eduardo Freitas de Souza - 

Defensor Público - OAB:, Gnota Maria Oliveira Alves - OAB:MT 

18.120

 Impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para 

que no prazo de 15 dias, querendo, se manifeste nos autos acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado 

Adailson Torres Neves, às fls. 280/286. Impulsiono ainda os presentes 

autos para intimar o exequente, também via DJE, para que no mesmo 

prazo acima, se manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 288, quanto a não citação do executado Wilken Almeida 

Abreu.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67370 Nr: 903-02.2007.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: José Airton Aguiar de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentado pelo executado às fls. 1035/1042 e, nos termos da 

CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, 

para que, no prazo de 15 dias, se manifeste acerca de referida 

impugnação e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174939 Nr: 8503-64.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Henrique Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

sobre a data da perícia a ser realizada na parte autora, designada para o 

dia 25/09/2018 às 08 horas, ma Clinica Salutar, localizada na Rua Waldir 

Rabelo, 1160, centro, Barra do Garças-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 79364 Nr: 2793-39.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Fuganti, Mariangela Medeiros Teixeira 

Fuganti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Nery Fuganti, CLEMES MARIA 

BEVILACQUA, Eduardo Nery Fuganti, Sayonara Desirê Fuganti Beira da 

Silva, Cassia Bevilacqua Fuganti Pereira, Carlos Roberto Fuganti, JOSÉ 

CARLOS FUGANTI, INOVARE - Administradora em Recuperação em 

Falência, Mauricio Colle de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO ADOLFO BESS - 

OAB:1810/SC, João Otavio Pereira Marques - OAB:22849-DF, João 

Pedro Marques - OAB:3763/MT, KLEITON LAZZARI - OAB:8727-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Cristina Primo 

Parreira - OAB:20.204/MT, MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - 

OAB:42506, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798/MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

no prazo de 48 horas, providencias o pagamento das custas processuais 

iniciais, referente a carta precatoria distribuida na Comarca de 

Criciuma-SC, conforme ofício de folhas 795.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202703 Nr: 5326-24.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Silveira dos Santos, SSDS, SRLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Augusto Carvalho 

Jesus Pereira - OAB:MT 18.160, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, Erin Leonel Vilela - OAB:MT 15.821

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerido, via DJE, para que 

no prazo de 5 dias, se manifeste acerca da petição da parte autora de fls. 

155/158, em atendimento ao parecer do membro do Ministério Público de 

fls. 159/160.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158187 Nr: 10762-03.2011.811.0004

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo R. de Sousa Transporte - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT/156187 ,  Rober ta  Beat r i z  do  Nasc imento  - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALÉRIA DA SILVA 

CAMPOS, para devolução dos autos nº 10762-03.2011.811.0004, 

Protocolo 158187, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176576 Nr: 10591-75.2013.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Daniel Vilete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

10591-75.2013.811.0004, Protocolo 176576, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 279238 Nr: 6750-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wolney Daniel dos Santos Vilete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 6750-96.2018.811.0004, 

Protocolo 279238, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268852 Nr: 198-18.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. de Almeida Astolfi - Cerâmica Santa 

Rosa, Maria de Lurdes de Almeida Astolfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JIMMY COSTA 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 198-18.2018.811.0004, 

Protocolo 268852, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103146 Nr: 8150-29.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Herica Christiana Martins Cardoso - OAB:MT 

13.327, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 8150-29.2010.811.0004, 

Protocolo 103146, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193760 Nr: 12910-79.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Virgilio Lançamentos de Imoveis Ltda, 

Administrabem Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDARTA STACIARINI ROCHA 

- OAB:20.630

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO CÉSAR 

BORTOLAIA, para devolução dos autos nº 12910-79.2014.811.0004, 

Protocolo 193760, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192997 Nr: 12368-61.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU, para devolução dos autos nº 

12368-61.2014.811.0004, Protocolo 192997, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270561 Nr: 1387-31.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lares Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES 

ELÉTRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GONÇALVES RIBEIRO - 

OAB:263339

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

FERREIRA GOMES, para devolução dos autos nº 1387-31.2018.811.0004, 

Protocolo 270561, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274342 Nr: 3703-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Nunes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leontina da Costa Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZAIR SILVA PROTO - 

OAB:4571/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 3703-17.2018.811.0004, 

Protocolo 274342, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261504 Nr: 13923-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina da Costa Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Nunes Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 13923-11.2017.811.0004, 

Protocolo 261504, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262927 Nr: 14830-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM - LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, nos 

termos da decisão e certidão de folhas 69 e 71, para manifestação, no 

prazo de 15 ( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276745 Nr: 5248-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, requerendo o que de direito, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275452 Nr: 4395-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Santos e Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto e de tudo que nos autos consta, INDEFIRO, por ora, o 

pedido de inclusão no polo passivo da lide da empresa WELTON MARTINS 

VIDAL inscrita no CNPJ 29.111.698/00001-02, no entanto, DETERMINO o 

cumprimento da medida no referido estabelecimento comercial como 

penhora. 9.NOMEIO como depositário dos bens penhorados o 

representante legal da empresa Welton Martins Vidal, devendo ser 

intimado após a formalização do ato, por analogia com fundamento no art. 

841, CPC/2015).10.CONCEDO ao oficial de Justiça à prerrogativa 

insculpida no art. 212, §2º, CPC/2015.11.Após, CUMPRA-SE o determinado 

a partir do item 13 da decisão de fls. 49/50. 12.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281946 Nr: 8263-02.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Junqueira Cardoso Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.14.INVERTO o ônus da prova.15.CITE-SE o 

Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência 

de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 29 DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 08h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). 16.Nessa audiência 

as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.17.Não 

havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 18.DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015. 19.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167046 Nr: 9692-14.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edward Feitosa Vieira Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Gomes Ferreira, Júlio César Barges de 

Rezende, Júlio César & Roberto Advogados Associados S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio César Borges de 

Rezende - OAB:8583-DF, Roberto Gomes Ferreira - OAB:11.723 - DF

 8.Frente ao exposto, DECLARO quitada a obrigação pelas partes 

executadas e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com resolução do mérito, com fundamento no 

art. 924, II, do CPC/2015.9.Ainda, DETERMINO que a Nobre Gestora expeça 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO depositado neste Juízo, 

conforme demonstra o comprovante de depósito de fls. 505, em favor da 

parte exequente na conta disposta às fls. 479.10.Custas processuais 

pelos executados. Sem honorários.11.Transitada em julgado esta decisão, 

CERTIFIQUE-SE.12.Ainda, OFICIE-SE ao PRESIDENTE/DIRETOR ou 

RESPONSÁVEL da sede da Caixa Econômica Federal, no endereço Sbs Q 

4 Lt 34 Ed Caixa Econômica Federal, S/N, Brasília- DF, CEP: 70092-900, 

para que informe a este Juízo o cumprimento da ordem de bloqueio, 

vinculada a estes autos, na importância de R$27.980,79 (Vinte e sete mil, 

novecentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) na conta corrente 

00000062-6, Agência 3911, Operação 003 em nome de Júlio César Borges 

de Rezende (CPF: 265.552.981-20), via sistema BACENJUD, protocolo: 

20180003499254, realizada em 07.06.2018, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência. FIXO prazo de 10 (dez) dias para cumprimento do 

ato.13.INSTRUA-SE o ofício com cópia do extrato em anexo.14.Após, 

voltem-me conclusos para análise.15.Expeça-se o necessário. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241184 Nr: 95-45.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnus Lívio Lucas de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID GONÇALVES DE 

ANDRADE SILVA - OAB:52.334/SP

 8. Diante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTES os embargos de declaração e, por consequência, DOU 

PROVIMENTO para sanar a contradição contida no item “5” da sentença de 

fls. 130, dando-lhe a seguinte redação:“5. Custas processuais pelo 

executado e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC/2015.”9.Decorrido o prazo, 

sem interposição de recurso, cumpra-se a decisão de fls. 27.10.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250478 Nr: 6564-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JCCC, ALCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 VISTOS

1. Acerca da justificativa apresentada às fls. 156, bem como o pedido 

retro da parte autora, ABRA-SE vistas ao Ministério Público para 

manifestação no prazo legal, nos termos do art. 178, II, do CPC/2015.

 2. Após, voltem-me conclusos COM URGÊNCIA.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184206 Nr: 5649-63.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

1. Ao considerar a impossibilidade de intimação do perito nomeado às fls. 

275, NOMEIO como novo perito o Médico ortopedista DR. DALVO DA 

SILVA NASCIMENTO JÚNIOR – CRM-GO 5.762, já comprometido a realizar 

a avaliação pericial na data de 28 DE SETEMBRO DE 2018, às 7hs30min 

(Horário Oficial de Mato Grosso), nas dependências do fórum desta 

comarca, o qual pode ser encontrado na Av. T-2, nº 1462, Setor Bueno, 

Goiânia/GO, CEP: 74215-010, telefone: (66) 3401- 9039, para responder 

aos quesitos já formulados pela parte autora em fls. 253/254.

2. Considerando a inexistência de tabela específica no Conselho Federal 

de Medicina e Associação Médica Brasileira, nos termos do art. 3º do 

Provimento 68/2008, FIXO os honorários médicos periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 127/2011 

do Conselho Nacional de Justiça, conforme fls. 255v.

3. CIENTIFIQUE-SE o perito nomeado, por telefone, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe a ciência da nomeação, bem como que apresente 

a conta bancária para o depósito de valores. (Art. 465, §2º, CPC).

4. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus procuradores nos autos 

constituídos, para, querendo, indicarem assistentes técnicos, em 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 465, §1º, CPC.

5. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

6. No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, 

INTIME-SE a parte requerida, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que 

deposite os valores relativos aos honorários.

7. Para a realização da perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes 

técnicos eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

8. Apresentado o laudo pericial, DÊ-SE VISTA às partes para que se 

manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de concordância tácita.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 157127 Nr: 9458-66.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ênio José Basso, Ênio José Basso & Filhos 

Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodriges da 

Fonseca Filho - OAB:OAB/MT 5751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enio José Basso Júnior - 

OAB:29644/SC, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 401 

o sobrestamento do feito até que seja homologada a partilha nos autos de 

inventário (cód. 100078 – 4ª Vara Cível) no qual o devedor é beneficiário.

2. Assim, SUSPENDO o presente cumprimento de sentença, pelo prazo de 

2 (dois) meses, a fim de possibilitar eventual homologação do acordo 

realizado nos autos mencionados.

3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282807 Nr: 8772-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Cuida-se de ação ajuizada por VALDECY JOSÉ DOS SANTOS LELES 

em face de ELIETE VILMONE SOARES.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 60).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

4. Sem custas e honorários, uma vez que não foi formada a relação 

processual.

5. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63779 Nr: 6799-60.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédiro Rural do Médio Araguaia Ltda - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda, José Antonio Galdeano Abud, Tadeu Baisi Cortez, Leda Guimarães 

de Araújo Cortez, Dulcelina Jacomini Abud

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL DE ARAÚJO CORTEZ - 

OAB:OAB/SP 235.560

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 204 

o sobrestamento do feito.

2. Assim, SUSPENDO a presente execução, pelo prazo de 01 (um) ano, a 

fim de possibilitar eventual buscas de bens passíveis de penhora no 

acervo patrimonial do executado

3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283614 Nr: 9261-67.2018.811.0004

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelma Lara Alves dos Santos Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Cuida-se de ação ajuizada por MARIA DE LOURDES SANTOS em face 

de NELMA LARA ALVES DOS SANTOS GOUVEIA.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 19).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

4. Sem custas e honorários, uma vez que não foi formada a relação 

processual.

5. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160318 Nr: 880-80.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roque da Costa, Ane Caroline Rodrigues 

da Costa, C. A. Brunetta & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

 1. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CONDENATÓRIA movida pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Considerando o pedido da parte autora emanado às fls. 171, 

DETERMINO a citação editalícia dos seguintes requeridos C. A. BRUNETTA 

E CIA LTDA – ME e JOSÉ ROQUE DA COSTA elencados na inicial (fls. 

05/08), pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 256, II, do CPC/2015.

3. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 157665 Nr: 10099-54.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA JACINTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O, Giulio Alvarenga Reale - OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659, 

Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 DISPOSITIVO:10. Diante de tudo que dos autos consta, ACOLHO a 

alegação trazida pela parte executada.11. Por consequência, DECLARO a 

impenhorabilidade da quantia bloqueada e DETERMINO a imediata 

desconstituição da penhora realizada sobre o valor de R$425,39 

(Quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), o qual 

deverá ser restituído, via Sistema SICONDJ, na conta corrente nº 7.759-3, 

agência 0571-1, junto ao Banco do Brasil S/A., em nome da executada 

Vilma Jacinta da Silva.12. Quanto à súplica da parte executada de 

parcelamento do débito em parcelas que não excedam o percentual de 

25% (vinte e cinco por cento) do seu salário, INTIME-SE o exequente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do requerimento retro, 

sob pena de não o fazendo incorrer na extinção da execução, nos termos 

do art. 485, III, do CPC/2015.13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244038 Nr: 2087-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAL, TAFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gaencarlus Guterre - 

OAB:35.193

 VISTOS

1. Acerca da justificativa apresentada às fls. 29/30, bem como o pedido 

retro da parte autora, ABRA-SE vistas ao Ministério Público para 

manifestação no prazo legal, nos termos do art. 178, II, do CPC/2015.

 2. Após, voltem-me conclusos COM URGÊNCIA.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285405 Nr: 10332-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osni Nero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

acima mencionadas.

2. Colhem-se dos autos que, os documentos acostados à inicial 

demonstram a relação contratual entre autor e requerido, bem como a 

existência da inadimplência, conforme instrumento de protesto, 

respectivamente acostado às fls. 14-verso, caracterizando, portanto, 

inércia do requerido, traduzindo-se em constituição de mora.

 3. Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta 

a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69.

4. Denota-se, ainda, no presente caso, que apesar de devidamente 

notificado sobre o atraso no pagamento (fls. 14-verso) o Requerido 

continuou inadimplente e, portanto, devidamente constituída em mora.

5. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo CITROEN C4 

PAL.EXCL 2.0 AUT, cor PRETA, ano/modelo 2008/2009, chassi: 

8BCLDRFJ28G556494, PLACA NKT-1220, RENAVAM, 9969942990 

conforme descrito na inicial.

 6. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido para purgar a mora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 15 (quinze) dias, conforme 

disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69, com a nova redação 

que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

7. O veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.

8. Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Expeça-se o necessário.

10. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196334 Nr: 1352-76.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Medeiros de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 
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Cano - OAB:MT 8506-A

 VISTOS.

1. Ao considerar a impossibilidade da realização do laudo técnico pelo 

perito nomeado às fls. 126, NOMEIO como novo perito o Médico 

ortopedista DR. DALVO DA SILVA NASCIMENTO JÚNIOR – CRM-GO 5.762, 

já comprometido a realizar a avaliação pericial na data de 28 DE 

SETEMBRO DE 2018, às 08hs00min (Horário Oficial de Mato Grosso), nas 

dependências do fórum desta comarca, o qual pode ser encontrado na 

Av. T-2, nº 1462, Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74215-010, telefone: (66) 

3401- 9039, para responder aos quesitos já formulados pela parte autora 

em fls. 253/254.

2. Consigne-se o que o valor da perícia fora arbitrado em R$500,00 

(Quinhentos reais) e encontra-se depositado às fls. 96v.

3. CIENTIFIQUE-SE o perito nomeado, por telefone, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe a ciência da nomeação, bem como que apresente 

a conta bancária para o depósito de valores. (Art. 465, §2º, CPC).

4. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus procuradores nos autos 

constituídos, para, querendo, indicarem assistentes técnicos, em 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 465, §1º, CPC.

5. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

6. Para a realização da perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes 

técnicos eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

7. Apresentado o laudo pericial, DÊ-SE VISTA às partes para que se 

manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de concordância tácita.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169784 Nr: 1960-45.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuel Alves da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 VISTOS.

1. Ao considerar a impossibilidade da realização dos esclarecimentos pelo 

perito nomeado nos autos, NOMEIO como novo perito o Médico ortopedista 

DR. DALVO DA SILVA NASCIMENTO JÚNIOR – CRM-GO 5.762, já 

comprometido a realizar a avaliação pericial na data de 28 DE SETEMBRO 

DE 2018, às 08hs30min (Horário Oficial de Mato Grosso), nas 

dependências do fórum desta comarca, o qual pode ser encontrado na 

Av. T-2, nº 1462, Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74215-010, telefone: (66) 

3401- 9039, para responder aos quesitos já formulados pela parte autora 

em fls. 253/254.

2. Consigne-se o que o valor da perícia fora arbitrado em R$500,00 

(Quinhentos reais) e encontra-se depositado às fls. 108.

3. CIENTIFIQUE-SE o perito nomeado, por telefone, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe a ciência da nomeação, bem como que apresente 

a conta bancária para o depósito de valores. (Art. 465, §2º, CPC).

4. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus procuradores nos autos 

constituídos, para, querendo, indicarem assistentes técnicos, em 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 465, §1º, CPC.

5. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

6. Para a realização da perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes 

técnicos eventualmente indicados, com URGÊNCIA.

7. Apresentado o laudo pericial, DÊ-SE VISTA às partes para que se 

manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de concordância tácita.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182340 Nr: 4096-78.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salomão Pacini Leal, Sebastiana de Souza Alves, 

Valdomiro Siqueira Matos, Valdirene Alves da Luz, Sebastião Antonio 

Ferreira, Tereza Sirqueira de Souza, Valdecy Rodrigues da Silva, 

Valdemon Pereira Lopes, Wilmar Ferreira Leonel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 23.Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Requerido a incorporar à 

remuneração dos(as) Requerentes o percentual de até 11,98%, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, 

bem como para condenar o Requerido no pagamento das diferenças 

pretéritas, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes 

aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado 

em regular liquidação de sentença, de acordo com o caso individual de 

cada servidor(a). 24.Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros 

de mora e correção monetária na forma do art. 1-F da Lei nº. 9.494/97, já 

que as declarações de inconstitucionalidade nas ADIns nº 4.357 e nº 

4.425 não abrangem a atualização monetária estipulada na condenação ou 

nos embargos, consoante se infere da leitura do RE 870947 RG/SE, sob a 

relatoria do Min. LUIZ FUX, presumindo-se a constitucionalidade total da 

referida norma, até ulterior deliberação da Corte Suprema.25.FIXO como 

termo inicial de incidência dos juros de mora a data da citação ocorrida em 

24/11/2014 (fl. 186) e correção monetária a contar da data do efetivo 

prejuízo, ou seja, de quando deveriam ter sido realizados os 

pagamentos.26.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

27.Tendo em vista a sucumbência do requerido, CONDENO-O no 

pagamento dos honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido 

em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015.28.DEIXO 

de determinar a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, uma 

vez que embora ilíquido, é certo que o valor da condenação não 

ultrapassará 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, §3º, III, 

CPC/2015).29.Transitada em julgado, caso nada mais seja requerido, ao 

arquivo, com as baixas e anotações devidas.30.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164324 Nr: 6074-61.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunice Balbino de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

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

General Carneiro - OAB:, Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 Vistos.

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por CLEUNICE 

BALBINO DE MORAIS em face do MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO-MT, 

qualificado nos autos.

2. Sentenciada a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, POR DANOS MATERIAIS C/C 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA 

PARS, EM RAZÃO DE EXTRADIÇÃO INDEVIDA DE CASCALHO DE 

PROPRIEDADE PRIVADA e após o transito em julgado (fls. 215), houve 

pedido de cumprimento de sentença às fls. 219/222.

3. A exeqüente aportou aos autos o cálculo atualizado às fls. 223/228.

 4. Após convertida a ação de conhecimento em cumprimento de sentença 

às fls. 229 a o Município de General Carneiro-MT quedou-se inerte, 

conforme pode se verificar na certidão de fls. 238.

 5. O cálculo foi homologado às fls. 243.

6. Após, o exequente manifestou pela expedição de precatório na quantia 

de R$ 157.949,44 (cento e cinqüenta e sete mil e novecentos e quarenta e 

nove e quarenta e quatro centavos).

7. Isto posto, DETERMINO a expedição de PRECATÓRIO REQUISITÓRIO em 

favor da exequente via sistema SGP.

8. Deverão, ainda, serem observados os formulários próprios conforme 

preceitua a CNGC-CGJ-MT, remetendo-se ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para providências cabíveis.
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9. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176576 Nr: 10591-75.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Daniel Vilete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor de WILTON DANIEL VILETE, 

todos qualificados nos autos.

2. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 90/94.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

4. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 90/94, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

5. Custas processuais divididas igualmente pelas partes, conforme 

dispões art. 90, §2º do CPC/2015. Honorários de advogado na forma 

entabulada no acordo.

6. Ainda, DETERMINO a imediata desconstituição da penhora realizada, via 

sistema BACENJUD (fl.77), no valor de R$ 29.374.12 (Vinte e nove mil 

trezentos e setenta e quatro reais e doze centavos), o qual deverá ser 

restituído ao executado Wilton Daniel Vilete.

7. Restando silente, e observado o trânsito em julgado desta decisão, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174837 Nr: 8357-23.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdEAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela- Defensor 

Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 16.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão aventada na petição inicial e, com fundamento 

no §3º, art.226, CF, art.1.723, CC, e arts. 1º e 2º, Lei 9.278/96, DECLARO 

a existência de união estável entre a autora EDILEUZA FERRAS 

NASCIMENTO e o falecido EPITÁCIO ALVES DE AMORIM no período de 

meados de 2005 até 07.07.2013 resolvendo mérito, na forma do art.487, I, 

CPC/2015.17.Sem condenação em custas ou honorários.18.Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.19. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223827 Nr: 5161-40.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. K. Panificadora e Confeitaria Ltda, 

CLAUDEMIRO ALVES DA SILVA, EVAILDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 Vistos.

1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de J.K. PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA, 

todos qualificados nos autos.

2. A penhora online via BACENJUD restou frutífera, conforme fls. 39/43 .

3. Intimado a se manifestar sobre a penhora realizada o executado 

permaneceu inerte (fls. 45).

4. O exequente manifestou nos autos requerendo a transferência dos 

valores bloqueados para a contada da Procuradoria-Geral do Estado (fls. 

47).

5. Deste modo, DETERMINO a expedição de alvará eletrônico do valor 

penhorado às fls.40 e depositado em conta única, para que proceda-se a 

transferência em favor do exequente na conta indicada às fls.47.

6. Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer 

o que for de direito.

7. CITE-SE o executado CLAUDEMIRO ALVES DA SILVA conforme o 

pedido realizado às fls. 34, qual seja a citação por mandado judicial a ser 

realizada no endereço constante na CDA.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279238 Nr: 6750-96.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wolney Daniel dos Santos Vilete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de Embargos de Terceiro, movida pelas partes acima 

mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Às fls. 56/57, a parte autora alega que houve a quitação do acordo 

firmado entre o seu pai Sr. Wilson Daniel Vilete e o Banco do Bradesco 

S/A referente ao débito da execução em apenso, ademais requer o 

desbloqueio do valor bloqueado e a extinção do feito.

3. Junta aos autos o mencionado acordo (fls. 58/59).

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Denota-se que o acordo firmado entre o Sr. Wilson Daniel Vilete e o 

Banco do Bradesco S/A, ora embargado, objetiva por fim à demanda dos 

autos em apenso, relativa ao adimplemento da cédula de crédito bancário 

– Empréstimo pessoal- nº 321/4668188, o qual deu origem ao presente 

feito.

6. Tendo em vista que esta demanda tem como objetivo a restituição dos 

valores bloqueados, via sistema Bacenjud, no conta do Sr. Wilson Daniel 

Vilete, pai do embargante, no montante de R$ 29.374,12, nos autos da 

Execução em apenso (Cód.176576), extinta em razão da homologação do 

acordo, resta evidenciada a ausência superveniente do interesse de agir, 

fato que por sua vez, acarreta a extinção do processo sem resolução de 

mérito.

7. Diante disso, pela impossibilidade de prosseguimento, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do 

CPC/2015.

8. Custas pelo autor. Sem honorários, uma vez que sequer formado 

relação processual.

 9. Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias 

e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

10. Expeça-se o necessário.

11. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206370 Nr: 7366-76.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius Domingues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Certifique Nobre Gestora, acerca do decurso de prazo para 

manifestação da parte executada, nos termos do §3º, art.854, CPC/2015.

2. Após, volte-me concluso para apreciação do pedido de fl. 105.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270159 Nr: 1136-13.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Comércio de Motopeças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido da parte requerente e, por consequência, REDESIGNO 

audiência de conciliação/mediação PARA O DIA 12 DE NOVEMBRO DE 

2018, às 07hr30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), nos termos do art. 695, do CPC/2015. 

CITE-SE o Requerido, no endereço declinado à fl. 54, e INTIME-SE-O para 

audiência. INTIME-SE o autor por meio de seu advogado.

2. Na audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272773 Nr: 2825-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFABS, AAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia dos Arbues Nery da Silva 

- OAB:MT 9.923-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. ABRA-SE vista ao representante do MINISTÉRIO PÚBLICO para que se 

manifeste pelo prazo legal, conforme preceitua o art. 178, II, do CPC/2015.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 17852 Nr: 29-61.2000.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERMAUTO ESCAPAMENTO E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - PPE - OAB:01

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Vistos.

1. Deferido o pedido de penhora online (fls.135), fora penhorado valores 

em conta bancaria, via sistema BACENJUD, fls. 138/139. A ordem de 

indisponibilidade restou parcialmente frutífera com a constrição de R$ 

3.733,88 (três mil setecentos e trinta e três e oitenta e oito centavos), em 

conta na Caixa Econômica Federal.

2. O executado opôs embargos à execução sob o código de nº 193676, 

em que julgou procedente o pedido do embargante/executado e declarou 

nula a penhora realizada na conta poupança do embargante.

 3. No presente caso, a penhora foi declarada nula conforme se observa 

às fls. 152/154 (cópia da sentença dos embargos à execução fiscal), 

contudo resta pendente a baixa da penhora.

4. Frente ao exposto, DETERMINO a imediata desconstituição da penhora 

realizada sobre o valor de R$ 3.733,88 (três mil setecentos e trinta e três e 

oitenta e oito centavos), o qual deverá ser restituído, via Sistema SICONDJ, 

na conta poupança (operação 13), conta nº 2543-2, agência 4782, junto 

ao Caixa Econômica Federal, em nome do executado Sr. Lázaro Roberto 

de Lima.

5. Diante do exposto, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de não o fazendo incorrer na extinção 

da execução, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175258 Nr: 8894-19.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Elias Barboza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Oscalina Leonidas de Sousa, 

Alessandra Leônidas de Sousa, Gutierres Leonidas de Sousa, Ronite 

Leonidas de Sousa, Roseane leonidas de Sousa, Ozane Leonidas de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 38.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão aventada na petição inicial, resolvendo 

mérito, na forma do art.487, I, CPC/2015.39.Em razão da sucumbência, 

CONDENO o autora no pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que FIXO em 2.000,00 (dois mil reais), com 

fundamento no art.85, §2º, CPC/2015, verbas que ficam sob a condição 

suspensiva de exigibilidade, vez que DEFIRO os benefícios da gratuidade 

da justiça (art.98, §3º, CPC/2015).40.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações necessárias.41. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156822 Nr: 9097-49.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração L. Brasil Central

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pelo MUNICÍPIO DE 

BARRA DO GARÇAS-MT em face de MINERAÇÃO L. BRASIL CENTRAL, 

todos qualificados nos autos.

2. Às fls. 263 a Fazenda Pública pugnou pela citação editalícia dos 

executados, tendo em vista que, restou por desconhecido o paradeiro da 

empresa executada, bem como de seu representante legal. O pedido foi 

indeferido às fls. 264 e foi determinada a consulta junto aos sistemas 

INFOJUD E BACENJUD para obter endereço atualizado da executada, 

contudo o CNPJ informado nos autos é incorreto (fls. 266).

3. Às fls. 278 o Município de Barra do Garças pleiteou pela citação 

editalícia da executada, pois afirma que não logrou êxito no sentido de 

encontrar o paradeiro dos sócios e proprietários da empresa executada. 

Informou também que a empresa executada encerrou as atividades nesta 

urbe.

3. Considerando o pedido da parte exequente emanado às fls. 278, 

DETERMINO a citação editalícia do requerido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme 256, II, do CPC/2015.

4. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos.

5. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito e apresentar cálculo do 

débito atualizado.

6. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166627 Nr: 9151-78.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GV, Ana Paula Vilela Luz
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aprígio Rodrigues Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 15. Frente aos fatos e fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a ação para DECLARAR RECONHECIDA a PATERNIDADE do 

requerido APRÍGIO RODRIGUES BARROS como genitor de Guilherme Vilela 

que passará a se chamar GUILHERME VILELA RODRIGUES BARROS, 

determinando que se proceda à retificação do registro de nascimento da 

investigante, acrescentando-se o nome do genitor, bem como dos avós 

paternos, com as advertências contidas no art. 5o da Lei 

8.560/92.16.INTIME-SE o requerido da presente decisão, bem como, do 

número via carta precatória, com o prazo de 30 dias, devendo o requerido 

no ato de intimação fornecer cópia do seu RG, a fim de possibilitar o 

acréscimo do nome dos avós paternos no assento de nascimento da 

criança, sob pena de incorrer em crime de desobediência.17.Em relação 

aos alimentos condeno o requerido ao pagamento de 30% do salário 

mínimo vigente em favor do menor requerente, a ser pago mensalmente 

até o dia 10 do mês, em conta bancária a indicada pela autora, desde a 

data da citação.18.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.19.Transitada em 

julgado, expeça-se o competente mandado para retificação do registro de 

nascimento da criança, ao Cartório de Registro Civi l 

competente.20.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais. 21.Por outro lado, deixo de condenar a exequente ao 

pagamento de honorários em razão do posicionamento firmado perante 

este tribunal Estadual . 22.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 3805 Nr: 1773-96.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdMG-SdBBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMSI, MFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATÁLIA MARIA P. DOS 

SANTOS - OAB:50, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Crema - OAB:2.860-A

 DISPOSITIVO 7. Frente ao exposto, DETERMINO a imediata 

desconstituição da penhora realizada sobre o valor de R$ 4,73 (quatro 

reais e setenta e três centavos), o qual deverá ser restituído, via Sistema 

SICONDJ, na conta corrente 10.020.537, agência 0571-1, Banco do Brasil, 

em nome da executada Sra. CLÊNIA MONTEIRO SILVA IBRAHIM. 8. Além 

disso, DEFIRO o pedido da parte exequente acostado à fl. 205, devendo a 

Nobre Gestora proceder meios para a realização da penhora e avaliação 

dos imóveis descrito à fl. 205, matriculados sob os nº 45.863 e nº 45.864, 

no C.R.I. da cidade de Barra do Garças - MT, de acordo com as 

formalidades legais. 9. Cumpridas as deliberações acima e, aportado ao 

feito o laudo de avaliação do imóvel, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 10. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 11. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229305 Nr: 8626-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAM, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida-se de AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS C/C PEDIDO LIMINAR 

movida por JOSÉ ANTONIO MONTEIRO e ANTONIA MARIA MONTEIRO em 

face de SEBASTIÃO SOUZA CRUZ, todos qualificados nos autos.

2. Às fls. 39 a parte requerente pugnou pela citação editalícia do 

requerido, contudo o pedido foi indeferido com base no art. 240, §2º, do 

CPC, para que o requerente promovesse a citação do requerido.

 3. Às fls. 45/48 a parte requerente reiterou o pedido citação editalícia do 

requerido, afirmando já ter esgotado todas as vias em que poderia obter 

algum endereço do requerido e por possuírem apenas o nome completo do 

mesmo.

 4. Considerando o pedido da parte autora emanado às fls. 45/46, bem 

como a manifestação do Ministério Público às fls. 50/51 DETERMINO a 

citação editalícia do requerido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

256, II, do CPC/2015.

5. Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação dos executados, 

NOMEIO desde já Defensoria Pública desta comarca para, na qualidade de 

curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com fundamento no 

artigo 72, II, CPC/2015.

6. Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, querer os atos necessários ao deslinde da 

ação, sob pena de extinção, conforme art. 485, III, do CPC/2015.

7. Após, voltem-me conclusos para análise.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284994 Nr: 10083-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Alves Capeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe da 3ª Ciretran de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19. Diante do exposto, DECLARO a ocorrência da DECADÊNCIA da 

pretensão e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, 

nos termos do art.23, da Lei nº 12.016/2009 cc art.487, II, do CPC.20.Sem 

custas e despesas processuais, conforme estabelece o art. 10 , XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso.21.SEM condenação em 

honorários de advogado, consoante vedação legal disposta no art.25, da 

Lei nº 12.016/2009 e Súmulas nº512 do STF e nº105 do STJ.22.Por se 

tratar de sentença denegatória, não está sujeita ao reexame necessário, 

de modo que, não havendo recurso, arquivem-se os autos, com as baixas 

de praxe.23.Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188044 Nr: 8712-96.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Pereira dos Santos, Maria Zenaide Alves de 

Oliveira, Raimunda Silva de Souza, Onivaldo Balbino de Moraes, Marinalva 

Piedade da Silva Azevedo, Marilene Vieira da Silva, Silmonica Sousa 

Costa, Suzana Matos, Rosangela Alves de Moraes, Renata Bonfim 

Oliveira, Samaritana Nascimento de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

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

Barra do Garças - OAB:000/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação dos exequentes, via 

DJE, para manifestação, no prazo de dez dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263192 Nr: 14993-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CDI - Centro de Diagnóstico por Imagem de Barra do 

Garças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR FERREIRA DA SILVA - 

OAB:34255/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de mandado de segurança com a finalidade, em síntese, da 

inexigibilidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD e TUST lançados nas 

faturas de energia elétrica.

Em decisão publicada no dia 15.12.2017 na edição 2341 do DJe/STJ, foi 

admitida a afetação da questão sobre a inclusão da tarifa de uso do 

sistema de transmissão de energia elétrica (TUST) e a da tarifa de uso do 

sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS e foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça a suspensão de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

acerca da questão.

Dessa forma, não havendo dano irreparável, patrimonial e muito menos a 

saúde, não se enquadrando à exceção prevista no artigo 314 do Código 

de Processo Civil, suspendo o curso processual até a decisão do Superior 

Tribunal de Justiça.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251813 Nr: 7539-32.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Araújo Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Edelbluth - OAB:MT 

23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de mandado de segurança com a finalidade, em síntese, da 

inexigibilidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD e TUST lançados nas 

faturas de energia elétrica.

Em decisão publicada no dia 15.12.2017 na edição 2341 do DJe/STJ, foi 

admitida a afetação da questão sobre a inclusão da tarifa de uso do 

sistema de transmissão de energia elétrica (TUST) e a da tarifa de uso do 

sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS e foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça a suspensão de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

acerca da questão.

Dessa forma, não havendo dano irreparável, patrimonial e muito menos a 

saúde, não se enquadrando à exceção prevista no artigo 314 do Código 

de Processo Civil, suspendo o curso processual até a decisão do Superior 

Tribunal de Justiça.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 233800 Nr: 11852-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerâmica Santa Vitória Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT, Seneri Kernbeis Paludo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ayrton Guilherme Petrolinio 

Gomes Silva - OAB:19.976/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 11852-70.2016 (233800)

Impetrante: Cerâmica Santa Vitória LTDA.

Impetrado: Superintendente Adjunto de Fiscalização Fazendária do Estado 

de Mato Grosso.

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Cerâmica Santa Vitória 

LTDA contra ato tido coator do Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de Mato Grosso.

Requer, em síntese, a inexigibilidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD e 

TUST lançados nas faturas de energia elétrica.

Em decisão publicada no dia 15.12.2017 na edição 2341 do DJe/STJ, foi 

admitida a afetação da questão sobre a inclusão da tarifa de uso do 

sistema de transmissão de energia elétrica (TUST) e a da tarifa de uso do 

sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS e foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça a suspensão de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

acerca da questão.

Dessa forma, não havendo dano irreparável, patrimonial e muito menos a 

saúde, não se enquadrando à exceção prevista no artigo 314 do Código 

de Processo Civil, suspendo o curso processual até a decisão do Superior 

Tribunal de Justiça.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226624 Nr: 6850-22.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gean Fernandes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de mandado de segurança com a finalidade, em síntese, da 

inexigibilidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD e TUST lançados nas 

faturas de energia elétrica.

Em decisão publicada no dia 15.12.2017 na edição 2341 do DJe/STJ, foi 

admitida a afetação da questão sobre a inclusão da tarifa de uso do 

sistema de transmissão de energia elétrica (TUST) e a da tarifa de uso do 

sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS e foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça a suspensão de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

acerca da questão.

Dessa forma, não havendo dano irreparável, patrimonial e muito menos a 

saúde, não se enquadrando à exceção prevista no artigo 314 do Código 

de Processo Civil, suspendo o curso processual até a decisão do Superior 

Tribunal de Justiça.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256775 Nr: 10727-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorival Batista Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de mandado de segurança com a finalidade, em síntese, da 

inexigibilidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD e TUST lançados nas 

faturas de energia elétrica.

Em decisão publicada no dia 15.12.2017 na edição 2341 do DJe/STJ, foi 

admitida a afetação da questão sobre a inclusão da tarifa de uso do 

sistema de transmissão de energia elétrica (TUST) e a da tarifa de uso do 

sistema de distribuição de energia elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS e foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça a suspensão de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

acerca da questão.

Dessa forma, não havendo dano irreparável, patrimonial e muito menos a 

saúde, não se enquadrando à exceção prevista no artigo 314 do Código 

de Processo Civil, suspendo o curso processual até a decisão do Superior 

Tribunal de Justiça.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200438 Nr: 4039-26.2015.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Lopes Rocha Félix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 200438

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251214 Nr: 7133-11.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliene Farias de Almeida - Eireli EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:17.980/A

 NUMERO 7133-11.2017.811.0004 CÓDIGO 251214

Vistos.

Nos termos do artigo 348 do Código de Processo Civil, intime a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se há outras provas 

que pretende produzir, devendo especificá-las e justificá-las, podendo o 

feito ser julgado no estado em que se encontra.

 Após, conclusos.

Publique-se

Registre-se

Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243825 Nr: 1954-96.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FYdSM, SdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente Dr. Vinicius de Oliveira Ribeiro, para 

que devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208885 Nr: 8824-31.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Pereira Laranjeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação da Dra. Juscileny Siqueira Campos Ferlete, para que devolva os 

autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279929 Nr: 7171-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Aparecido Borges - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 279929

Decisão Interlocutória.

1. Relatório.

Cuida-se de pedido de obrigação de fazer c/c tutela de urgência que 

Waldemar Aparecido Borges - Me promove em desfavor de Bradesco 

Auto/re Companhia de Seguros, pretendendo que seja imposto obrigação 

ao requerido para cumprir com o contrato, o qual foi firmado na data de 

19/06/2017, sendo que a primeira parcela foi paga na data de 27/06/2017, 

e o sinistro demonstrado nos autos foi ocorrido no dia 30/06/2017.

2. Fundamentação.

Os requisitos para a obtenção da tutela de urgência estão 

pré-estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual alude 

que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”.

Neste esteio, assente que o fumus boni juris, também conhecido como 

fumaça do bom direito, deve ser entendido como a suposição de 

verossimilhança de direito, ou seja, deve haver a possibilidade de que o 

direito pleiteado exista no caso concreto. Assim como o periculum in mora, 

ou perigo da demora, que é o risco de decisão tardia em razão da demora 

da prestação jurisdicional por parte do Estado, sendo assim, o pedido 

deve ser julgado com urgência para que não exista dano grave de difícil 

reparação.

 No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela 

pretendida encontram-se presentes, merecendo o pedido antecipatório 

provido.

E ainda, visto que a empresa do requerente é do ramo de transportes e o 

pleito consiste na contratação de seguro fornecido pela empresa 

requerida, se torna necessária a proteção de seus bens por uma apólice 

se seguro, para evitar mais danos e prejuízos.

 3. Dispositivo.

I – Defiro o pedido antecipatório formulado, que foi requerido nas fls. 

10/11, obrigando a requerida ao restabelecimento da contratação com a 
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projeção de vigência para 11 meses contados da data desta decisão, além 

disso, defiro também o depósito no valor de R$ 29.164,35 (vinte e nova mil, 

cento e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), que se refere a 

primeira de 6 parcelas do contrato de seguro ora pautado no processo.

 II – Intime-se as partes, na pessoa de seus advogados (art. 334, §3º 

CPC), com as advertências do §8º do dispositivo mencionado 

anteriormente, para comparecerem à audiência de conciliação, a qual será 

realizada no dia 25 de setembro de 2018, às 08h30min (MT), nos termos 

do art. 334, do CPC.

 III – Cite-se e intime-se o requerido, com urgência, nos termos do art. 334, 

§8º do CPC. Consigne-se no mandado que, não havendo conciliação, terá 

a demandada o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, nos 

termos do art. 335 e inciso I do CPC.

Barra do Garças, 09 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285590 Nr: 10418-75.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Ribeiro Fontoura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 10418-75.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 285590

Vistos.

Revendo os autos, quanto ao pedido de concessão do benéfico da 

gratuidade da justiça, deve, a parte autora, trazer aos autos documentos 

hábeis a comprovação da necessidade da gratuidade da justiça.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185149 Nr: 6407-42.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLC, MCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJM, FGM, I-INdSS, CGdS, JGM, CdPdFdBB-P

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Jorge Humberto Ramos Almeida dos Reis - 

OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Inês Caldeira Pereira 

da Silva Murgel - OAB:64029/MG

 Processo nº 6407-42.2014 – Código 185149

Vistos.

Trata-se de ação de reconhecimento de união estável pos mortem, 

combinado com declaração de direito à partilha de bens com pedido de 

pensão proposta por Maria de Lurdes Cardoso e Maryana Cardoso 

Marques, menor representada pela primeira requerente, em face do 

Espólio de José Marques e outros.

Tendo em vista que os valores depositados nos autos são relativos à 

decisão que deferiu a liminar quanto ao pagamento da pensão em favor de 

Maryana Cardoso Marques e que, não obstante os argumentos vertidos a 

fls. 466/472, a decisão liminar e as subsequentes em relação ao 

pagamento do benefício encontram-se preclusas, defiro a expedição do 

alvará, com a consequente transferência dos valores vinculados aos 

autos, conforme requerido a fl. 453/454.

 Por outo lado, defiro a citação de Flaviano Gomes Marques por edital, que 

as inúmeras tentativas de citação foram infrutíferas.

Intime-se pessoalmente a parte autora acerca da decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181561 Nr: 3401-27.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos, Helena Patricia Freitas, José 

Arnaldo Janssen Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir de Moraes Cajango

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maira Lice Sampaio Santana 

- OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, 

Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido Dr. Pablo Carvalho de Freitas, para que 

devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 87846 Nr: 1803-14.2009.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: MEGdO, EGdS, EGdS, MEGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdOJ, OdOJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Rafael Martins Felício - OAB:MT 4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação da patrona do requerido Dra. Priscila Tauil Adolfo, para que 

devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 153360 Nr: 4622-50.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christiany Abreu Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES TIMBÓ - 

OAB:GO 22.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Processo nº 4622-50.2011 – Código 153360

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de 

tutela, proposta por Christiany Abreu Lopes, em face da Prefeitura 

Municipal de Barra do Garças/MT.

 Diante da necessidade de perícia nos autos, NOMEIO perito, conforme o 

artigo 468, II do Código de Processo Civil, o Sr. Valdo de Sousa, CRM/MT 

nº 2034, podendo ser encontrado a Rua Valdir Rabelo, nº 696, Multiclinica, 

Centro, nesta cidade.

INTIME-SE para agendar data e hora, que não poderá ultrapassar o 

período de 06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da 

perícia, devendo informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das 

partes.

O requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitrado para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 
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Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos para 

Designação de audiência.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283677 Nr: 9303-19.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alair José Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamburi Construções e Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Silva Souza - 

OAB:23131/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9303-19.2018.811.0004 – Código 283677

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de 

indébito c/c indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência, 

movida por ALAIR JOSE MARQUES DE OLIVEIRA em face de TAMBURI 

CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES.

 Preenchido os requisitos essenciais, RECEBO a inicial.

A parte autora requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

por ser hipossuficiente de recursos financeiros, conforme documentos de 

fls. 15. Sendo assim, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 

99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Já no tocante ao pedido de tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil, só poderá ser concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a probabilidade do direito 

está devidamente demonstrada, conforme se depreende do instrumento 

de protesto de fls. 20/29 e dos documentos de fls. 17/18 e 31/33, que 

demonstram, a princípio, que todas as duplicatas foram pagas 

devidamente, com juros, correção monetária, multa e custas do protesto 

como comprovado em demonstrativos de pagamentos fornecidos pelo 

requerido.

 Por sua vez, o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo 

restou caracterizado, uma vez que a manutenção do protesto em 

desfavor do autor poderá acarretar prejuízo de difícil reparação como, por 

exemplo, ser tido como mal pagador.

 Dessa forma, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, por conseguinte 

determino a baixa dos protestos registrados em desfavor do autor no 

Cartório do 2º ofício desta comarca.

CITE-SE o requerido da ação.

INTIMEM-SE as partes para audiência de conciliação de que designo para 

o dia 09.10.2018, terça-feira, às 10h30min (horário de Mato Grosso).

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 20 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 23686 Nr: 191-22.2001.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Célia Côrtes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Barbosa Côrtes, Espólio de Ladislau 

Cristino Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COTINGO JOSÉ DA SILVA MOTA 

- OAB:9.783/SC, Escacela Carneiro - OAB:7621-B/MT, Wmarley 

Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alano Zanella Bonetti - 

OAB:24.295-SC, Antônio Rubens Fagundes Pereira - OAB:MT 2025, 

COTINGO JOSÉ DA SILVA MOTA - OAB:9.783/SC, ELMER EGYPTO 

ALVES - OAB:6130-B/MT, Escacela Carneiro - OAB:7621-B/MT, 

HENRIQUE LUIZ EBOLI - OAB:17133/GO, Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono da parte autora Dr. Wmarley Lopes Franco, para que 

devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232425 Nr: 10795-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo, Maria Lucia Aguiar de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual, Xodó Confecções 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA GONÇALVES 

BANDEIRA DUARTE - OAB:6.659/MT, DÉBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 Processo 10795-17.2016.811.0004 - Código 232425

Vistos.

Cuida-se de embargos de terceiros propostos por Cândido Teles de 

Araújo e Maria Lucia Aguiar de Araújo em face de Xodó Confecções 

LTDA.

Em síntese, os embargantes alegam a penhora indevida de bens imóveis 

de sua propriedade nos autos de execução em apenso, de código 24330, 

do qual não são partes.

Afirmam que são os legítimos proprietários dos imóveis penhorados, uma 

vez que as tratativas de venda e compra dos respectivos bens com o 

embargado Valdeir Rosa Garcês, representante da empresa ora 

executada, não se concretizaram.

A inicial foi recebida às fls. 82.

Manifestação da Fazenda Pública Estadual às fls.87/ss.

Citado, o embargado deixou transcorrer o prazo sem apresentar resposta, 

conforme certidão de fl. 97.

É o suficiente relatório.

Verifica-se dos autos que, citado, o embargado deixou de apresentar 

resposta, razão pela qual se decreta a revelia.

Ademais, o processo se encontra apto a julgamento, nos termos do artigo 

355, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Passa-se a analisar o mérito.

Os embargantes, em peça inicial, sustentam a propriedade dos imóveis 

penhorados nos autos de execução apensos, haja vista que o negócio 

jurídico realizado entre estes e o Sr. Valdeir Rosa Garcês, sócio da 

empresa executada, restou frustrado.

Narram que o negócio jurídico se realizou através de procuração que 

outorgou poderes dos embargantes ao Sr. Niceas Gomes Barros para 

vender, ceder, transferir em favor de Valdeir Rosa Garcês os imóveis que 

foram, por este, nomeados à penhora.

Diante disso, trazem como prova o instrumento encartado às fls. 64, o qual 

revogou a procuração concedida ao Sr. Niceas Gomes Barros, constando 

como anuente e favorecido o Sr. Valdeir Rosa Garcês.

No entanto, apesar de os embargantes demonstrarem as procurações que 

comprovam a venda e compra dos referidos imóveis, não há nos autos 

comprovação de que restou infrutífero o negócio jurídico realizado.

O instrumento de fls. 64 não possui o condão de comprovar o insucesso 

das tratativas, como pretendido pela parte embargante, uma vez que não 

há menção naquele documento de que a revogação do mandato se deu 

por desfazimento do negócio jurídico a que foi destinado e, também, não 

faz presunção do alegado.

Dessa forma, não estando comprovadas as alegações embargantes, 

JULGO IMPROCEDENTES os embargos de terceiros.

CONDENO a parte embargante ao pagamento dos custos processuais e 

honorários advocatícios no valor de 1% (um por cento) do valor da causa 

à Fazenda Pública.
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Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de costume.

Translade cópia desta decisão aos autos de código 24330.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 61512 Nr: 4906-34.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. E. MOTORES, Elisângela Soares Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8963, Alexandre Rodrigues da Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rodrigo Corbucci - 

OAB:MT 15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 61512

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Vistos.

Defiro o pedido de informações acerca da existência de ativos financeiros 

em nome dos executados, conforme extrato em anexo retirado do sistema 

BACENJUD.

 Entretanto, considerando que o total encontrado sequer custeia as 

providências burocráticas da execução, desbloqueio o valor de R$0,72. 

Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se a parte exequente 

para se manifestar indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o 

que entender de direito.

Dê ciência ao exequente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 14 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205766 Nr: 7036-79.2015.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joanice Ramalho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dercides Pinto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente Dr. Walter George Ramalho Lima, para 

que devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228066 Nr: 7781-25.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio João Ferreira Iglesias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 Processo 7781-25.2016.811.0004 – Código 228066

SENTENÇA

Vistos.

A ação é proposta por Antonio João Ferreira Iglesias em face do Banco do 

Brasil S/A, com pedido de arbitramento de honorários advocatícios. Consta 

na exordial que o autor era advogado contratado da instituição financeira 

ré e que sua remuneração se dava pelos honorários de sucumbências. 

Em maio de 2013, teve seu contrato rescindido unilateralmente, cuja 

notificação do rompimento unilateral constava que os honorários devidos 

seriam pagos quando as condições contratuais fossem implementadas.

 O autor afirma que foi constituído para dar continuidade à ação de 

execução nº 084/1995, de código 7515, em trâmite na 4ª Vara Cível desta 

comarca, cujo valor exequendo, atualizado, ultrapassa a importância de 

R$8.962.469,56 (oito milhões novecentos e sessenta e dois mil 

quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). No 

entanto, em razão da resilição unilateral, o réu o impediu de perceber a 

totalidade de seus honorários.

Pleiteia, portanto, o arbitramento e a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 20% do valor da causa daquela ação, em 

razão dos trabalhos prestados no respectivo processo, assim como em 

custos e honorários advocatícios relativos a esta demanda.

Citado, o requerido apresentou resposta às fls. 198/209, a qual foi 

impugnada às fls. 211/213.

Em fls. 221/222, as partes manifestam-se pelo julgamento do lide no 

estado em que se encontra.

É o suficiente relatório.

Inicialmente, no que tange a prejudicial de prescrição suscitada pelo réu, o 

artigo 206, §5º, II, do Código Civil estipula o prazo de 05 (cinco) anos, 

contado a partir da cessação dos respectivos contratos, para 

procuradores judiciais requererem seus honorários.

No caso vertente, a cessação do contrato ocorreu em 08/05/2013 e, a 

propositura da ação, em 20/07/2016, transcorrendo, neste ínterim, pouco 

mais de 03 (três) anos, o que afasta, portanto, a alegada prescrição.

Quanto à inépcia da inicial, a alegação do réu não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses descritas ao §1º do artigo 330 do Código 

Processual Civil, pois se discute matéria atinente ao mérito da lide e, como 

tal, será analisada em seu respectivo momento.

 Verifica-se, logo, que a petição inicial contém pedido e causa de pedir; o 

pedido é determinado; a narração dos fatos decorrem logicamente à 

conclusão; e os pedidos são compatíveis entre si, o que afasta a 

preliminar de inépcia da inicial suscitada.

No que concerne a preliminar de carência da ação, por ausência de 

interesse processual, igualmente fica afastada. Isso porque o interesse 

processual é perceptível na controvérsia quanto ao não pagamento de 

honorários advocatícios contratados.

Havendo o rompimento do contrato firmado entre as partes, no qual está 

estabelecido que a remuneração do advogado se dá por honorários de 

sucumbência, tem-se a possibilidade de se pleitear judicialmente o 

arbitramento destes.

Rejeitadas as preliminares arguidas, passa-se à análise do mérito.

Depreende-se da peça de resposta que o réu não se insurge sobre o fato 

de o autor ter lhe prestado serviços advocatícios, bem como se o contrato 

foi rescindido unilateralmente e sem justa causa, o que torna as alegações 

autorais incontroversas. Pretende este apenas que o autor receba seus 

honorários ao final do feito que patrocinou e na proporção estipulada na 

avença.

Ocorre que a pretensão do autor já foi analisada pelo eg. TJMT, cujo 

entendimento colaciona-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA 

PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA 

PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO 

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM 

TRABALHO EXECUTADO PELO CAUSÍDICO E COM O VALOR DA CAUSA 

– OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA AÇÃO 

DE ARBITRAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

ARBITRAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O fato de ter que remunerar o 

patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa 
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por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco 

contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 

CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao 

enriquecimento ilícito (art. 844 CC). A ausência de previsão de valor de 

honorários em caso de rescisão contratual unilateral e sem justa causa 

enseja o arbitramento judicial de honorários. O valor arbitrado a título de 

honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho 

desempenhado pelo patrono e em consonância com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, assim como com o art. 20, § 3º, do 

CPC/73 e suas alíneas. (TJ-MT - APL: 00084447620138110004 

59765/2014, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de 

Julgamento: 08/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

17/11/2016)

No mesmo viés segue o entendimento c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 

945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no 

REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011)

DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA 

ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 

DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre 

a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico 

mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da 

avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa 

remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o 

arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete 

ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido 

e provido. (STJ – Resp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Sendo assim, ainda que o contrato celebrado preveja o recebimento de 

verba honorária pelo autor apenas sucumbenciais, o rompimento unilateral 

da avença pelo réu, sem justo motivo, antes de finda a demanda - fato 

incontroverso -, impede o autor de receber a remuneração, o que lhe 

garante pleitear em juízo o arbitramento da verba, a qual possui natureza 

alimentar.

O art. 22, § 2º da Lei nº 8.906/94 prevê que a prestação de serviços 

profissionais assegura aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o 

direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento 

judicial e aos de sucumbência. Quando da falta de estipulação ou de 

acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em 

remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, 

não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo 

Conselho Seccional da OAB.

Todavia, a citada tabela de honorários é meramente informativa, não 

possuindo força vinculativa ao magistrado, podendo utiliza-la apenas 

como parâmetro ou mero indicativo inicial de valores usualmente 

percebidos pelos advogados, devendo ser ajustada à realidade fática 

examinada.

Dessa forma, ao arbitrar o valor devido ao advogado, o magistrado 

examinará os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido, o 

grau de complexidade da causa, assim como o tempo despendido, de 

acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Deste modo, aplica-se o dispositivo mencionado para se aferir o valor 

devido pelo réu como contraprestação dos serviços despendidos na ação 

fundada em Cédula de Crédito Comercial 88/00905-x, do juízo da 4ª Vara 

Cível, que gerou a execução nº 084/1995, o que se passa à análise.

Quanto ao grau de zelo do profissional, verifica-se que o autor não se 

demonstrou desidioso, tendo a ação de execução regular seguimento.

Atinente ao lugar de prestação dos serviços, da análise do contrato 

firmado, às fls. 15/18, extrai-se que o requerente possui escritório nesta 

comarca, o que não lhe acarretou onerosos deslocamentos para o 

prosseguimento do feito.

Da natureza e importância da causa, tem-se que a ação possui 

considerável relevância, haja vista o elevado valor pretendido.

Quanto ao trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, 

inexiste complexidade da matéria por se tratar de execução de título 

executivo extrajudicial. Ademais, o autor foi contratado para dar 

continuidade àquela ação, sendo que até o momento esta não se findou. 

Perduraram os serviços do autor no referido processo por, 

aproximadamente, 21 (vinte e um) anos.

Portanto, observando-se o mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa e considerando a natureza da ação, a fase em que se 

encontrava e as peças juntadas ao feito como prova de labor do 

requerente, arbitra-se ao autor, a título de verbas advocatícias com 

relação à condução do feito informado, a quantia de 10% (dez por cento) 

do valor da causa da ação de execução nº 084/1995, de código 7515, em 

trâmite na 4ª Vara Cível desta comarca, atualizada na data da rescisão do 

contrato.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na exordial, 

resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, e condeno o réu ao pagar ao autor a importância de 10% (dez por 

cento) do valor da causa da ação de execução nº 084/1995, de código 

7515, em trâmite na 4ª Vara Cível desta comarca, atualizada na data da 

rescisão do contrato, sobre a qual incidirão juros moratórios de 1% ao 

mês e correção monetária a partir da rescisão.

Condeno o réu ao pagamento dos custos processuais e honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo e anotações de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197435 Nr: 2168-58.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Formula 1 Comércio de Veículos Ltda, Valdete 

Victor de Moraes, Joarez Cardoso de Moraes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Paulo Emílio 

Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido Dr.Paulo Emilio Monteiro de Magalhães, 

para que devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155537 Nr: 7500-45.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Jheninfer Lopes Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arísio Monteiro de Magalhães 

- OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Processo nº 7500-45.2011 – Código 15537

Vistos.

 Tratam-se de embargos de declaração com efeitos modificativos 
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propostos por Jheninfer Lopes Carvalho em face da decisão de fls. 217 

que deferiu a dilação de prazo para o executado manifestar sobre o 

cálculo.

Alega a embargante, em apertada síntese, que o direito de contestar o 

cálculo apresentado teria precluído impossibilitando o deferimento da 

dilação.

 Instado, o embargado alegou não ser hipótese de cabimento, ante a 

ausência dos vícios autorizadores do recurso.

É o relatório necessário.

Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos.

A legislação procedimental estatui que os embargos de declaração têm 

por objetivo aclarar questões referentes a ambiguidade, contradição, 

obscuridade, ou ainda, suprir omissão sobre tema de pronunciamento 

obrigatório.

No caso, a embargante sustenta que não poderia ter sido deferido a 

dilação do prazo para impugnação dos cálculos apresentados, uma vez 

que o prazo para tanto teria precluído.

Analisando os argumentos ventilados nos embargos constata-se que, por 

via transversa, a embargante requer retratação da decisão objurgada.

Ocorre que, a reforma da decisão prolatada deve ser pleiteada através 

dos meios judiciais ordinários pertinentes ao caso, e não via embargos de 

declaração com efeitos infringentes, que pressupõem a excepcionalidade 

da medida, desde que demonstrado obscuridade, ambiguidade, 

contradição ou omissão.

É que os ditos embargos com efeitos infringentes ou modificativos ocorre 

excepcionalmente quando do esclarecimento ou integração de uma 

decisão judicial, suprindo a omissão, contradição, obscuridade, 

ambiguidade ou erro material, enseja a mudança da decisão objurgada.

Com efeito, no presente caso a sentença combatida não apresentou 

nenhum desses “vícios” capazes de alterar seu mérito pela via de 

exceção.

Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

embargos declaratórios interpostos pelo embargante e mantenho a 

decisão embargada por seus próprios fundamentos, devendo a parte 

insatisfeita buscar os meios ordinário para a pretendida retratação.

Intime o executado para, em cinco dias, dizer sobre o cálculo apresentado 

a fls. 213/216.

Defiro o levantamento do valor incontroverso depositado nos autos. 

Expeça-se alvará, conforme requerido a fls. 220.

Intime a autora pessoalmente da decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 13 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207828 Nr: 8209-41.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cuiabá Industria de Piscinas Ltda, Igui 

Worldwide Piscinas Ltda - epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - 

OAB:MT 12.843

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

OAB:OAB/RS 66.393

 PROCESSO 8209-41.2015.811.0004 - CÓDIGO 207828

Vistos.

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

valor da dívida no total, sob a pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme §1º, do artigo 

523, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, do artigo 523, do Código de Processo Civil, na pessoa do 

seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via BACENJUD.

 Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, querendo, sua impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de agosto de 2017.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269936 Nr: 974-18.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Barbosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066, Nádia Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Processo nº 974-18.2018 – Cód.: 269936

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, combinado com 

reparação por danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada 

ajuizada por Paulo Barbosa Pereira, em face da Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A.

 Aduz o autor, em suma síntese, que foi surpreendido com faturas de 

energia elétrica muito acima da média dos 10 (dez) meses antecedentes 

ao da fatura de 20/09/2017.

Dessa forma, requer o reconhecimento da cobrança indevida das faturas 

contestadas, sendo a distribuidora compelida a retificar as cobranças pela 

média das faturas cobradas nos últimos 10 (dez) meses. Requer, também 

a reparação de danos morais e a inversão do ônus da prova.

Em sede de tutela de urgência requereu o reestabelecimento do 

fornecimento da energia elétrica, bem como a suspensão da exigibilidade 

das faturas indevidas.

A inicial foi recebida e na oportunidade foi deferia a tutela de urgência 

requerida, fls. 31/32.

Não houve acordo na audiência de conciliação realizada. Fls. 38.

Citada, a requerida apresentou contestação a fls. 64. Alegou, em suma, 

que nada houve de irregular nas faturas contestada pelo autor. 

Argumenta que o valor excedente foi decorrente do “acerto de leitura” 

realizado, operação legalmente prevista. Dessa forma, requereu a 

improcedência da ação.

A fls. 84, a parta autora apresentou réplica.

É o relatório do necessário. Passo a decidir.

Da análise dos autos verifica-se que o ponto controvertido cinge-se 

entorno da regularidade dos valore cobrados nas faturas dos meses 

set/17, out/17, nov/17, dez/17 e jan/18.

Ante o caráter consumerista da relação aqui tratada e da patente 

hipossuficiência do autor, defiro a inversão do ônus da prova, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Posto, isto, não restando mais questões a serem dirimidas, dou o 

processo por saneado.

Intimem-se as partes para, querendo, indicar as provas que pretendem 

produzir, devendo especifica-las e justifica-las ou para se manifestar 

quanto a possibilidade do julgado do feito no estado em que se encontra.

 Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 09 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161327 Nr: 2188-54.2012.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Gama da Silva, Ana Lúcia Gama da 

Silva, Carlos Antonio Gama da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ladislau Cristino Côrtes, Espólio de 

Regina Barbosa Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido Dr. Wmarley Lopes Franco, para que 

devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230503 Nr: 9391-28.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. FANTINI ME, José Mario Clemente Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 230503

Vistos.

Tendo em vista a apresentação da certidão retro, abra-se vista ao 

exequente para se manifestar, dando prosseguimento ao feito.

Publique-se

 Registre-se

Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 10 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172341 Nr: 5262-82.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaqueu Transportes Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato de Almeida ME, Renato de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maira Lice Sampaio Santana 

- OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 Código 172341

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178271 Nr: 128-40.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusdene Adorno Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soubhia e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maira Lice Sampaio Santana 

- OAB:MT 17.444, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

do patrono da parte autora Dr. Jairo Gehm, para que devolva os autos na 

Secretária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161928 Nr: 2931-64.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Rezende Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11483-B/MT

 PROCESSO CÓD. 161928

Vistos.

Não obstante os argumentos do exequente, às fls.181, verifica-se que o 

cálculo esta sendo realizado tendo como termo inicial a data da 

propositura da ação. Entretanto, trata-se de execução de honorários 

arbitrados em sentença, prolatada na data 28/10/2016, dessa forma, os 

cálculos apresentados encontram-se desarrazoados. INTIME-SE o 

exequente para apresentar os cálculos atualizados desde a data da 

sentença.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 09 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211789 Nr: 10565-09.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Moreira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988, Ricardo Borges Leão Júnior - 

OAB:19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente Dr. Ricardo Borges Leão Júnior, para 

que devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273228 Nr: 3103-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augusto de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3103-93.2018.811.0004 – Código 273228

Vistos.

Diante da tentativa frustrada de citação da parte requerida, defiro 

novamente o pedido de citação via oficial de justiça, no endereço 

mencionado na folha de número 45.

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

 Barra do Garças/MT, 10 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224996 Nr: 5892-36.2016.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: Lucas Amorin Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Hortalino Oliveira - 

OAB:MT 21.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TELMA REGINA RIBEIRO 

DONATONI - OAB:18966/O

 Vistos.

Intime Iolete De Amorim Souza para dizer acerca do interesse no 

prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155410 Nr: 7310-82.2011.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Zaneti Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Juliano dos Santos Zaneti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalemnte para dar andamento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156880 Nr: 9156-37.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Izaias 

Mariano dos Santos - OAB:5.313-A, Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Paulo 

Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

do patrono da requerida Dr. Izaias Mariano dos Santos, para que devolva 

os autos na Secretária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 245334 Nr: 3064-33.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. Costa Comércio - Calveste, Edvar Pereira 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Adolfo Taiul - 

OAB:8208

 PROCESSO Nº 3064-33.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 245334

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face do E. P. COSTA COMÉRCIO – CALVESTE e 

EDVAR PEREIRA COSTA.

 CITE-SE o executado para oferecer pagamento, no prazo legal de 05 

(cinco) dias, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.830/80, ou para 

garantir a execução, nomeando bens para efeito de penhora, com 

observância da ordem prevista no art. 9º da referida lei.

Constatando-se que o executado não adimpliu com a obrigação de pagar a 

dívida e nem nomeou bens à penhora, deverão ser nomeados quantos 

bens forem necessários para a quitação do débito referente, procedendo 

desde logo a avaliação, cujo valor deverá constar no auto de penhora.

Sendo garantido o juízo, o executado poderá apresentar defesa, por meio 

de embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 16 da 

mesma lei.

Havendo pagamento, fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa.

Sem custas.

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

 Barra do Garças-MT, 13 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271398 Nr: 1890-52.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Luiz Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeaziel Victor Teixeira de Lima 

- OAB:19406- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 72/139, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282654 Nr: 8681-37.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Inacio dos Prado Miranda, Christian Marta Matos 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rei Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilma Alves da Silva - OAB:MT 

17.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação da patrona do requerente Dra. Vilma Alves da Silva, para que 

devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 59795 Nr: 2963-79.2006.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ladislau Cristino Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, DANIEL SOLUM FRANCO - OAB:OAB/RO 1187, 

Elisangela Hasse - OAB:8689/MT, Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:8896/MT, 

Silvia Assuka Carrion Okabe - OAB:10.527-MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do Dr. Wmarley Lopes Franco, para que devolva os autos na 

Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165230 Nr: 7232-54.2012.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Divino Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 165230

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Vistos.

Defiro o pedido de informações acerca da existência de ativos financeiros 

em nome do executado, conforme extrato em anexo retirado do sistema 

BACENJUD.

 Entretanto, considerando que o total encontrado sequer custeia as 

providências burocráticas da execução, desbloqueio o valor de R$0,35. 

Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se a parte exequente 

para se manifestar indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o 

que entender de direito.

Dê ciência ao exequente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 14 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212804 Nr: 11124-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Sávio Antunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

160/167.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267216 Nr: 17491-35.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darley Chaves, Liane Roseni Schirmbeck, 

Cascalheira Canadá Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerido Dr. Pablo Carvalho de Freitas, para que 

devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219552 Nr: 2535-48.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odila Bihain de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de José Ernande de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlete Alves do Nascimento - 

OAB:14024/MT, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040, 

Jack Marcio Maria Zimmermann - OAB:Oab/MT: 19207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

do patrono da parte autora Dr. Humberto Alves do Nascimento, para que 

devolva os autos na Secretária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252420 Nr: 7934-24.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Ângelo de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Mariano dos Santos - 

OAB:5.313-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

do patrono da parte autora Dr. Izaias Mariano dos Santos, para que 

devolva os autos na Secretária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 61187 Nr: 4304-43.2006.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramon Souza Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raimundo Nonato Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do Dr. Kayo Ronarro Silva Dias, para que devolva os autos na 

Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228536 Nr: 8076-62.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. C. de Brito Reciclagens, Gilberto Caetano de 

Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

do Dr. HéberAugusto Fernandes, para que devolva os autos na 

Secretária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246563 Nr: 3907-95.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. da Mata Bezerra, Eunice Silva da Mata 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do Dr. Lucas dos Santos Fernandes, para que devolva os autos 

na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

e aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220981 Nr: 3408-48.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lotário Oscar Horn

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A, Detran / GO - 

Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, Municipio de Salvador - BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Fabiana Silva dos Santos Ribeiro - OAB:MT/17197, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Zanatta Pacheco 

Gonçalves - OAB:23.168/GO, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente Dr. Vinicius de Oliveira Ribeiro, para 

que devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202264 Nr: 5096-79.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Eduardo Correa Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do autor Dr. Pablo Carvalho de Freitas, para que 

devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177835 Nr: 12111-70.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Ademar Sousa e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda, B2W - 

Companhia Digital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Yulika Antunes 

Yanagui - OAB:15647, Ana Carolina Remígio de Oliveira - 

OAB:MG/86.844, Antônio Mariano dos Santos - OAB:MT 10.115, 

FABIO BREYER AMORIM - OAB:OAB/RJ 124.274, Jessica Francisquini 

- OAB:18351, Marcelo Tostes de Castro Maia - OAB:OAB/RJ 173.524, 

MARCOS ADRIANO BACALAN - OAB:OAB-MT 9566, Rafael Good God 

Chelotti - OAB:OAB/MG139387

 PROCESSO 12111-70.2013.811.0004 – CÓDIGO 177835

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta por ADEMAR 

SOUSA E SILVA em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA 

LTDA E OUTRO.

Citadas, apenas a executada Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA, 

apresentou impugnação, requerendo a suspensão do processo 

expropriatório, e ao final, requerendo o reconhecimento do excesso de 

execução, subsidiariamente, que os danos morais sejam limitados ao valor 

do bem, ou a observância dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade reduzindo-o, bem como a condenação do autor em 

honorário sucumbenciais.

Após, o autor apresentou a réplica à impugnação, alegando falta de 

procedibilidade aos embargos interposto requerendo o prosseguimento 

dos atos expropriatórios.

Ainda, colhe-se dos autos que a executada Samsung Eletrônica da 

Amazônia LTDA requereu a conversão da obrigação de dar coisa certa 

em perdas e danos no valor do produto, uma vez que não possui mais o 

bem com as mesmas características em estoque, fls. 147.

Às fls. 223, a executada Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA, juntou 

comprovante de pagamento da condenação e ainda requereu a extinção 

do processo, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Dessa forma, às fls. 228, o exequente solicitou a expedição de alvará, 

concordando com os valores depositados e satisfeita a obrigação, 

requereu também a extinção do processo.

 É relato do essencial.

 Da análise dos autos, contata-se que o exequente possui direito ao 

levantamento dos valores depositados pela executada.

 Dessa forma, EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores de fls. 140, 

fls. 173 e fls. 223/v em favor do patrono da parte autora, cuja conta 

bancária foi informada às fls. 228.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado e cumpridas todas as determinações desta 

sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

 Publique. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174897 Nr: 8441-24.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gian Carla Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 CÓDIGO 174897

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 40758 Nr: 529-88.2004.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETO, Devanir Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Danilo Varjão Alves - OAB:6.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:6.111-A/MT, Gilmar A. Subtil Godinho - OAB:MT/11.436, Luis 

Carlos Conejo - OAB:13056/MT

 PROCESSO CÓD. 40758

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Entretanto, analisando os resultados da consulta de dados via INFOJUD, 

nota-se que os endereços encontrados são os mesmos descritos na 

inicial.

Dessa forma, intime-se o autor para se manifestar, indicando bens 
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passíveis de serem trazidos a execução ou requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 17 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUST O FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 86733 Nr: 719-75.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arimita da Silva Ozarias

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 

12.650, JOSICARMEM VILELA GARCIA - OAB:13557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação da patrona da requerente Dra. Josicarmem Vilela Garcia, para 

que devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280150 Nr: 7289-62.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Pereira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Federal Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

João Batista Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente Dr. Júnior César Coelho da Silva, para 

que devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241717 Nr: 470-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Alves Bortolaia , Antônio 

Carlos Bortolaia, Maria Vicentina Raggiotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do Dr. Lélis Bento de Resende, para que devolva os autos na 

Secretária, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263662 Nr: 15285-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho, Inês Moraes Mesquita 

Coelho, Thiago Timo Oliveira, G. D. Barbosa & Cia Ltda, Genildo Dias 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 Vistos.

Nos termos das fls. 267, notifiquem-se os requeridos, art. 17 e 7º da Lei 

8.429/92.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171157 Nr: 3781-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Barbosa Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Celina Barboza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656, Tayná Maria de Sousa Santos - OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se requerendo o que 

entender de direito, em virtude do desarquivamento do presente feito, 

pena de devolução do mesmo ao arquivo, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271307 Nr: 1828-12.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Potowara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 50/105, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267897 Nr: 17935-68.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Barcelos Brum, Dolores Guimarães 

Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Derly Silveira de Araujo - 

OAB:339.853 OAB/SP, João Luiz Guimarães Brum - OAB:GO 20.888, 

Marina Martins Brum - OAB:23009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 74/80, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 72458 Nr: 5701-06.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Correia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 72458

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Considerando que os valores pleiteados na ação são desproporcionais ao 
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sigilo constitucionalmente garantido, indefiro o pedido retro, especialmente 

pela ausência de diligências por parte do exequente.

 Dessa forma, intime-se a parte autora para se manifestar, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito, conforme 

dispõe o artigo 40, §2º da Lei de Execução Fiscal.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 14 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281538 Nr: 8052-63.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIEL ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE GOIÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Andrade da Rosa 

Lopes - OAB:32.245/GO, ROGÉRIO CRISTINO CARLOTA DA SILVA - 

OAB:35869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 8052-63.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 281538

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO movida por ADIEL ROSA DA SILVA 

em face de ESTADO DE GOIÁS.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, feita a complementação devida, RECEBO a exordial 

na forma da lei.

II – Diante das informações apresentadas na fl. 31, defiro o pedido de 

justiça gratuita.

 III – CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante legal e no 

endereço declinado na inicial, para desejando, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar contestação, sob pena de revelia e seus efeitos.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 09 de outubro de 2018, 

terça-feira, às 08:00 (horário de Mato Grosso), na qual as partes deverão 

estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a ausência 

injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme preceitua 

o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 14 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173278 Nr: 6446-73.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Normy Queiroz de Azevedo - ME, Normy Queiroz de 

Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Costa Mendes - OAB:Mg 

101.668, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:OAB/MS 14.081, Ana Paula Alves Moreira da Silva - 

OAB:OAB/SP 258420, Andrei Siqueira Santos - OAB:MT 17.698, 

Fabiula Muller Koenig - OAB:GO/22.819, Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, Marcelo Zaina de Oliveira - OAB:15.935, MARIANA 

CRISTINA CORRÊA DE ANDRADE - OAB:15.549-0 MT, Nizia Cristina 

Tiemi Aoki - OAB:214.154, Thays Freitas Gomes - OAB:261.243

 Código 173278

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197795 Nr: 2369-50.2015.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio de Martins e Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos da Silva Bhering

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 2369-50.2015.811.0004 – Código 197795

Vistos.

Intime o autor a se manifestar acerca da certidão de fls. 92.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197496 Nr: 2216-17.2015.811.0004

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio de Martins e Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos da Silva Bhering

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Roberta Rockenbach 

Padilha - OAB:MT 18.109, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Processo 2216-17.2015.811.0004 – Código 197496

Vistos.

Com observância ao artigo 310 do CPC, intime o autor a prosseguir com o 

feito.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278806 Nr: 6489-34.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jatenil Almeida de Sousa, Matheus Passos Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Noronha Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº. 6489-34.2018.811.0004 - CÓD. 278806

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTAS

REQUERENTE: JATENIL ALMEIDA DE SOUSA E MATHEUS PASSOS 

MENDES

REQUERIDO: OSMAR NORONHA GONÇALVES

Vistos.

1. Cuida-se de AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONSTAS movida por JATENIL 

ALMEIDA DE SOUSA e MATHEUS PASSOS MENDES em face de OSMAR 

NORONHA GONÇALVES, todos qualificados nos autos.

2. Inicialmente, recebo a petição inicial.

3. CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 

09.10.2018, às 08:00h (HORARIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE o autor 

por meio de seu advogado.

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC.
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 5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC.

 6. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 15 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208271 Nr: 8477-95.2015.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: José Alves Feitosa, Sebastião Alves Feitosa, EZIO 

FERREIRA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Rodrigues Matos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 8477-95.2015 (208271)

Autor: José Alves Feitosa e Sebastião Alves Feitosa.

Executado: Alfredo Rodrigues Matos Filho.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por José Alves Feitosa e 

Sebastiao Alves Feitosa, em face de Alfredo Rodrigues Matos Filho.

 Intimado a pagar o débito, o executado apresentou impugnação a fls. 126 

alegando já ter sido pago o valor executado.

Instado, a parte autora apresentou réplica a fls. 141.

É o relatório.

Alega o executado, em suma, que o valor cobra já foi pago, requerendo, 

pois a extinção do feito.

Contudo, melhor sorte não assiste o executado.

 Colhe-se dos autos que o executado foi condenado ao pagamento do 

valor de R$ 3.105,50 (três mil, cento e cinco reais e cinquenta centavos) 

referente aos valores descontados do ITCD da cessão dos direito 

hereditários realizados entre as partes.

 Ocorre que os documentos colacionados aos autos com a finalidade de 

comprovar o pagamento não possui qualquer elemento que vincule suas 

expedições com o motivo que ensejou a condenação.

Com efeito, a fl. 131 verifica-se um cartão ilegível e um recibo referente à 

pagamento de aluguel. A fl. 132 colaciona recibo referente a retirada de 

um padrão de luz.

Dessa forma, não havendo pertinência o pedido insurgente, julgo 

improcedente a impugnação.

Intime o autora para atualizar o débito e requer o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166941 Nr: 9553-62.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moreira Ferreira & Barbosa Ltda, Helena 

Moreira Ferreira, Lina Moreira Ferreira Marins, Marlei Moreira Ferreira 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - 

OAB:13647/B, Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Código 166941

Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem, requerendo, em 10 (dez) dias, 

o que reputarem adequado para o prosseguimento da ação.

Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 10 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219573 Nr: 2550-17.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMZ Couros Ltda, Gildo Motta da Silva, Roberto 

Motta da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2550-17.2016.811.0004 – Código 219573

Vistos.

Pugna o autor pela citação por edital da requerida.

Contudo, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontra o citando. Assim sendo, só será 

considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as tentativas de 

sua localização (art. 256 do CPC).

No presente caso verifica-se que o autor não demonstrou ter esgotados 

os meios para localização de possíveis endereço do requerido.

Portanto, por ainda haver possibilidade da localização do requerido, 

indefiro, por ora, a citação por edital.

Intime-se o autor.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176405 Nr: 10382-09.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferraz do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415-OAB/MT

 CÓDIGO 176405

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 233823 Nr: 11872-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Carneiro Vale do Boi Carnes, Sandra Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Restaurante Pimentinha, Rossana Aquino 

Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 Vistos.

Intimem-se as partes para dizer se pretendem produzir provas. Em caso 

positivo, quais pretendem especificando o que pretende provar e a sua 

necessidade de relização. Ou para se manifestarem quanto a 

possibilidade do julgamento do feito no estado em que se encontra. Anoto 

o prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.
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4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282592 Nr: 8653-69.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adailton de Souza Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Leite de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elizabeth Martins - OAB:5.672-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, MARIA MADALENA DA ASSUNÇÃO - 

OAB:3.971

 Vistos.

 Considerando a aparente divergência de limitações dos imóveis descritos 

pelas partes, uma vez que o autor requer a reintegração de posse do 

imóvel descrito na matrícula n. 63.077 (fls. 27), ao passo que o requerido 

justifica o pedido de revogação da liminar, com base em alegação de 

posse e domínio referente à matrícula do imóvel n. 48.022 (fls. 92), 

SUSPENDO, por ora, o cumprimento da liminar, a fim de se evitar maiores 

dissabores às partes, ficando cientificado o demandado que o objeto da 

ação se tornou litigioso, de modo que a continuidade da obra correrá por 

sua conta e risco à luz da boa ou má-fé disciplinada pelo Código Civil.

 Assim, oficie-se à Prefeitura Municipal de Barra do Garças para 

esclarecer se a construção está sendo efetivada nas confrontações e 

limitações pertencentes a qual matrícula. Anoto 15 dias para a prestação 

das informações.

 Venham, ainda, informações do Cartório de Registro de Imóveis de Barra 

do Garças para manifestar acerca de eventual duplicidade de matrículas.

 Após, digam as partes e conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93756 Nr: 7523-59.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Cardoso de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia - Bradesco 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA proposta por MARIA 

MADALENA CARDOSO DE SOUSA em face de BRADESCO SEGUROS 

S.A.

À fls. 255, a parte requerida manifestou pelo cumprimento voluntário da 

sentença que a obrigou ao pagamento do importe de R$ 13.183,53 (treze 

mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), conforme 

memorial descritivo do cálculo atualizado e da guia judicial de quitação, à 

fls. 257 e 258, respectivamente.

Após certificação da Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca, a autora, devidamente intimada, manifestou, à fls. 261, pelo 

levantamento integral dos valores depositados em seu favor.

É o breve relatório. Decido.

Analisando os pedidos constantes nos autos, em manifestação 

apresentada à fls. 261, verifico o direito configurado para o recebimento 

do quantum depositado, a título de cumprimento de sentença condenatória. 

Estando presente a voluntariedade do adimplemento da obrigação imposta 

em provimento jurisdicional, deve ser assegurada a retirada dos 

dispêndios pela parte favorecida, a qual a sentença, por intermédio deste 

Juízo, expôs ter a garantia do recebimento do que lhe é devido.

 Nessa monta, atendendo o pleito, DEFIRO o pedido retro, com o escopo de 

determinar a expedição de alvará judicial, permitindo o levantamento dos 

valores depositados judicialmente para proveito da requerente.

Assim, EXPEÇA-SE alvará em favor da requerente, junto ao BANCO DO 

BRASIL S.A, para levantamento do valor pretendido, no que tange ao 

montante depositado em conta judicial para este fim, permitindo, assim, 

retirada direta no caixa da agência bancária local pela requerente ou por 

depósito em conta a qual a beneficiada indicar.

Custas quitadas pela parte requerida, em efeito de condenação, conforme 

se verifica à fls. 263/264.

Isto posto, após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias e 

ARQUIVEM-SE com as anotações de costume.

Publique-se. Registra-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 232435 Nr: 17027-45.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alonso José Ribeiro Filho, Jair Paulo Rodhen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT, DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROHDEN NOGUEIRA - 

OAB:16.235-B

 Diante de todo o exposto, com arrimo no art. 487, I, do CPC, resolvendo o 

mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para 

condenar os requeridos ao pagamento do débito, qual seja o valor de R$ 

153.176,95 (cento e cinquenta e três mil, cento e setenta e seis reais e 

noventa e cinco centavos), incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da 

demanda.Custas processuais já satisfeitas. Condeno os requeridos ao 

pagamento pro rata de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor dado à causa. Após a coisa julgada, não havendo 

requerimentos, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244918 Nr: 2709-23.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Araujo Leite-ME, Ivete de Araujo Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Em face da inércia da parte exequente, suspendo a execução pelo prazo 

de 01 (um) ano. Transcorrido o prazo sem manifestação, independente de 

novo despacho, remetam-se os autos ao arquivo nos termos do artigo 

921, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, anotando-se no Sistema 

Apolo que a prescrição intercorrente ocorrerá em 05 anos depois de 

arquivado.

Intime-se.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225132 Nr: 5966-90.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jailton Ramalho Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS.

Designo nova data para a audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 10 de outubro de 2018, às 15h00min (horário de MT).

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187968 Nr: 8652-26.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Regina Vaz de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a necessidade de realização de cálculo, para a apuração dos 

valores devidos, Nomeio o Sr. Glênio Ferreira Belém, podendo ser 

encontrado a Rua Pires de Campos, nº 287B, Centro, em Barra do 

Garças/MT, com número para contato (66) 3401-8882, que deverá cumprir 

o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do CPC).

Intime-se o Sr. perito para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita a 

nomeação.

Sendo aceita a nomeação, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

apresentarem quesitos ou indicarem assistentes.

 Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), o 

que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da Resolução CNJ – 

RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do anexo da referida 

Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor máximo. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar contadores peritos na região.

 Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende, inclusive, os honorários periciais, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo do requerido.

Em seguida, remetam-se cópias dos documentos apresentados pelas 

partes e pelo Juízo, cientificando, o perito nomeado, que caso entenda 

necessário analisar outros documentos, poderá retirar os autos em carga, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, intimem-se, as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem quanto ao laudo, voltando-me, após, para deliberar.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210666 Nr: 9936-35.2015.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPG

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANATAN F. JORGE - 

OAB:MT 18699, GILBERTO LOUREDO DA SILVA - OAB:14326-B

 Com estes fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, em consequência, reconheço a existência 

da união estável entre as partes, no período entre fevereiro de 2002 à 

junho de 2015, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Quanto à 

partilha de bens, vasilhas e tapetes, deverão ser partilhado na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observando a relação de 

bens apresentados nos documentos acostados com a inicial, e as dívidas 

que também foram adquiridas.Com relação ao rol de bens móveis 

elencados como sendo da autora, estes pertencem unicamente a autora 

conforme comprovado nos autos.Condeno o requerido ao pagamento de 

custas processuais, e honorários advocatícios, no qual arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil reais). Após o trânsito em julgado, arquive-se 

observando as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 159096 Nr: 11930-40.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJLdS, EAdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 VISTOS.

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

extinção do processo por abandono de causa, conforme art. 485,§ 6º do 

CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234830 Nr: 12651-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donizete de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alzira Barraca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Escobar - 

OAB:OAB/MT19364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o inventariante para que complemente a documentação 

necessária, conforme a fl. 146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263762 Nr: 15335-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donizete de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedito de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Escobar - 

OAB:OAB/MT19364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o inventariante para que complemente a documentação 

necessária, conforme a fl. 123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 7611 Nr: 293-54.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUDA BORGES DE JESUS MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando o lapso temporal ínfimo, indefiro o pedido de penhora on-line 

a ser realizado via Bacen Jud.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 208888 Nr: 8827-83.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Ramalho de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, ante a ausência de provas sobre a redução de seus 

vencimentos em razão da conversão operada de acordo com a 

mencionada lei, os pedidos autorais são improcedentes.Portanto, julgo 

IMPROCENDENTES os pedidos constantes na exordial, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, extinguindo o feito, com 

resolução de mérito, tendo em vista a ausência probatória do que alega o 

autor, o que é ônus que lhe competia conforme o artigo 373, I do 

CPC.Condeno o autor ao pagamento dos custos sucumbenciais e 

honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor dado à causa, 

devendo observar a condição suspensiva de exigibilidade, visto que o 

autor é beneficiário da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

costume.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 51223 Nr: 1307-24.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto da Silva Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Suspendo a execução pelo prazo de 01 (um) ano. Transcorrido o prazo 

sem manifestação, independente de novo despacho, remetam-se os autos 

ao arquivo nos termos do artigo 921, §§ 2º e 3º do Código de Processo 

Civil, anotando-se no Sistema Apolo que a prescrição intercorrente 

ocorrerá em 05 anos depois de arquivado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268632 Nr: 41-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial ajuizada por Banco do 

Brasil S/A em face de Nivaldo Vilela de Moraes, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 O requerente manifestou-se pela desistência da ação com a extinção do 

feito, por não haver mais interesse no feito, fls. 84.

O requerido não fora citado.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido

Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela autora, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276837 Nr: 5307-13.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Lincoln de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação ordinária c/c indenização por danos materiais e danos 

morais, ajuizada por David Lincoln Campos, em face do Estado de Mato 

Grosso, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 O requerente manifestou-se pela desistência da ação com a extinção do 

feito, por não haver mais interesse no feito, fls. 172.

O requerido não fora citado.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido

Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela autora, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Custas processuais satisfeitas. Sem condenação em honorários 

advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 240889 Nr: 16945-14.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Natyele Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

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

de Mato Grosso - OAB:, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 

19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA VARJÃO ALVES - 

OAB:9.790, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação ordinária, proposta por Sara Natyele Leite da Silva, em 

face de Faculdades Unidas do Vale do Araguaia - UNIVAR.

À fl. 123, em audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos desta comarca, as partes firmaram acordo.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à 

fls. 123, a fim de que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

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

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200908 Nr: 4332-93.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vilela, Erci Pereira Vilela, Arnaldo Vilela, Cláudia 

Helena Gonçalves Santos Vilela, Aparecido Jesus Zaniboni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Pereira Garcia, Karine Hungria Pereira, 

Airton Sichieri, Ricardo Sichieri, Itaú - Unibanco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A, Aurélio Cardoso de Rezende - OAB:17.604-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 436, para tanto expeça-se o necessário para a 

citação da viúva meeira.

Certifique-se a serventia quanto ao decurso de prazo para apresentação 

de manifestação dos confinantes Airton Schieri e Ricardo Sichieri.

 Diligencie-se também, acerca da carta precatória expedida para a 

comarca de Goiânia – GO.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196608 Nr: 1529-40.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdC, MAdC, Luciana Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Sandro de Freitas Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se os exequentes pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

atender a determinação de fls. 42, sob pena de extinção.

 Sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para sentença 

extintiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 82347 Nr: 5599-47.2008.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: MVMdO, MLdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o exequente pessoalmente para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar acerca da petição de fls. 109/123, sob pena de, no seu 

silêncio, este Juízo interpretar como quitação do débito.

Transcorrido o prazo, voltem-me para deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221768 Nr: 3926-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFB, RFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Os requerentes as fls. 51 pretende a citação por edital do requerido.

 O artigo 256 do Código de Processo Civil preceitua que a citação por 

edital será feita quanto desconhecido ou incerto o citando, quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando ou 

nos casos previsto em lei. Ainda, no parágrafo 3º do mesmo artigo, só 

será considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as tentativas 

de sua localização.

Em ouras palavras, é requisito básico e imprescindível a tentativa de 

localização pessoal do réu por todas as formas. Dessa forma, somente 

após esgotadas todos os esforços no sentido da localização da parte 

requerida é que estará aberta a oportunidade para a citação por edital.

No caso, foram realizadas apenas duas diligências para a citação do 

requerido, não tendo a parte autora demonstrado ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda a citação pessoal da parte ré.

Diante do exposto, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, 

intimando os requerentes para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

endereço do requerido para a citação, sob pena de extinção.

Apresentado novo endereço, citem-se o requerido.

Sem a indicação de novo endereço, voltem-me os autos conclusos para 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165452 Nr: 7519-17.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorival Bonifácio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egidio Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 VISTOS.

Indefiro o pedido de Infojud para a obtenção das declarações de imposto 

de renda do executado, uma vez que a quebra de sigilo se trara de medida 

desproporcional quando sopesada ao direito de que trata a ação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204418 Nr: 6278-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

LTDA ME, Josemar Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:65.216 PR, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMIEDA - 

OAB:21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando as consultas de dados realizadas, via INFOJUD, conforme 

os extratos anexos, abra-se vista à exequente para se manifestar em 10 

(dez) dias.

Sendo pleiteadas as citações dos executados nos endereços 

encontrados nas consultas, expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230984 Nr: 9758-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administração de Consórios Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLECIORNEY GONCALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Indefiro o pedido de busca via sistema Siel e determino a consulta de 

dados cadastrais via sistema Infojud.

Considerando a consulta de dados realizada via INFOJUD, conforme 

extrato anexo, abra-se vista ao exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias.

Sendo pleiteada a citação do executado no endereço declinado, 

expeça-se o necessário.

 Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255932 Nr: 10194-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Construtora e Empreendimentos Ltda, 

Paulo Tarso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 10194-74.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 255932

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de POLO CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

LTDA E PAULO TARSO DA COSTA.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado à fls. 

76/77. Na mesma petição, além da homologação do acordo, requerem a 

suspensão da execução até o efetivo cumprimento do pacto no prazo 

avençado.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Com efeito, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à fls. 

76/77, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, SUSPENDO a presente execução até restar 

comprovado que os executados cumpriram o acordado, adimplindo com a 

obrigação pactuada no prazo acertado entre as partes, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

 Findo o prazo, verificado eventual inadimplemento, retome-se o curso do 

processo, conforme dispõe o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Após o trânsito em julgado, certificado o cumprimento integral do 

pactuado, se não houver nenhum outro requerimento, ARQUIVEM-SE os 

autos com as devidas baixas e anotações de praxe.

Custas quitadas pela parte autora, conforme se verifica à fls. 59/60 dos 

autos.

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

 Barra do Garças-MT, 27 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274710 Nr: 3913-68.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVRdO, LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3913-68.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 274710

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULARIZAÇÃO E VISITAS E 

GUARDA proposta por MICHAELLY VICTÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

menor impúbere, representada por sua genitora LAIZA RODRIGUES DE 

SOUZA, em face de RONALDO FERREIRA OLIVEIRA.

Em audiência de conciliação/mediação realizada no dia 12 de julho do 

presente ano, as partes firmaram acordo, identificado no termo de fls. 

26/27.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente, à fls. 31/32, ao 

conteúdo pactuado, bem como pela homologação do acordo avençado 

entre as partes, com a consequente extinção do feito.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Os direitos da infante mostram-se resguardados.

Sendo assim, tendo em vista a composição das partes e acolhendo a 

manifestação ministerial, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fls. 26/27, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

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

Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 20.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Barra do Garças-MT, 27 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252310 Nr: 7852-90.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniella de Andrade Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT - 16.846/A

 PROCESSO Nº 7852-90.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 252310

Vistos.

Certifique-se acerca do cumprimento da medida liminar imposta em decisão 

de outrora.

 Constatando-se que a decisão ainda não fora cumprida, INTIME-SE a 

requerida para cumprimento imediato, sob pena de aplicação das medidas 

coercitivas cabíveis, valendo-se do poder de cautela inerente à função 

deste Juízo.

Igualmente, INTIME-SE-A também para manifestar se já se encontra 

satisfeita ou se deseja produzir outras provas em procedimento instrutório 

posterior, sob pena de julgamento antecipado da lide, uma vez que a 

autora já se manifestou a respeito, à fls. 175/178.

Após, configurada a informação necessária ou havendo qualquer 

manifestação, voltem-me os autos para deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 27 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273549 Nr: 3288-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPNdS, MRPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3288-34.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 273549

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por MAYZA PERES NEVES 

DA SILVA, menor impúbere, representada por sua genitora MARCELY 

RAISSA PERES SILVA, em face de AYRES CESAR NEVES DA SILVA.

Em audiência de conciliação/mediação realizada no dia 28 de junho do 

presente ano, as partes firmaram acordo, identificado no termo de fls. 

20/21.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente, à fls. 24/25, ao 

conteúdo pactuado, bem como pela homologação do acordo avençado 

entre as partes, com a consequente extinção do feito.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Os direitos da infante mostram-se resguardados.

Sendo assim, tendo em vista a composição das partes e acolhendo a 

manifestação ministerial, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fls. 20/21, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução 
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do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas pela assistência judiciária gratuita, conforme deferido à fls. 14.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Barra do Garças-MT, 27 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272326 Nr: 2530-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silmara Caldeira Sousa Benevides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 2530-55.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 272326

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO GMAC 

S/A em face de SILMARA CALDEIRA SOUSA BENEVIDES.

Em composição extrajudicial, as partes firmaram acordo, identificado à fls. 

44. Nessa monta, requerem a homologação do pactuado, bem como a 

extinção com resolução de mérito e o consequente arquivamento do feito.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos.

Com efeito, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à fls. 

44, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

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

Custas quitadas pela parte autora, conforme se verifica à fls. 25/26 dos 

autos.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de costume, bem como seja procedido eventuais desbloqueios 

judiciais via RENAJUD, com as respectivas comunicações aos órgãos 

competentes, DETRAN-MT, e instituições de restrição ao crédito.

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

 Barra do Garças-MT, 27 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270574 Nr: 1392-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAQUIM FONTOURA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 1392-53.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 270574

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposta por BANCO HONDA S/A em face de ELIAQUIM FONTOURA 

CUNHA.

À fls. 42, o requerente manifesta interesse em não mais continuar com a 

demanda judicial, impulsionando, expressamente, sua desistência da ação 

e requerendo, assim, a extinção e o consequente arquivamento do feito.

É o sucinto relatório. Decido.

A legislação processual, no que tange ao dispositivo do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil, aduz que o mérito não será resolvido 

pelo juiz quando for homologada a desistência da ação.

 Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas nos autos. Ademais, salienta-se que a parte requerida não 

manifestou na presente ação, não importando, portanto, sua anuência.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, a desistência da ação 

manifestada à fls. 42, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas quitadas pela parte autora, conforme se verifica à fls. 29.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de costume, bem como seja procedido eventuais desbloqueios 

judiciais via RENAJUD, com as respectivas comunicações aos órgãos 

competentes, DETRAN-MT, e instituições de restrição ao crédito.

RECOLHA-SE eventual mandado de busca e apreensão que por ventura 

houver sido expedido para cumprimento da medida liminar.

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

 Barra do Garças-MT, 27 de agosto de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93364 Nr: 7147-73.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Fonseca Carvalho - 

OAB:MT 16.969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Vera Lúcia Lima 

Meirelles, em face de Jacir Antonio Vezaro, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

 As fls. 82/109 o executado apresenta exceção de pré-executividade.

As fls. 118/138 a exequente manifesta-se sobre a exceção apresentada.

As fls. 139 fora proferida decisão na qual seria necessário dilação 

probatória para melhores esclarecimentos dos autos de execução, e que 

a peça de exceção de pré-executividade não seria cabível.

Realizou-se a penhora on line requerida pela exequente, da qual restou-se 

parcialmente frutífera.

 As fls. 170/173 o requerido novamente manifestou pelo acolhimento da 

exceção de pré-executividade apresentada.

Manifestação da exequente as fls. 185/196.

Analisando os autos, observa-se que a exceção de pré-executividade 

apresentada pelo executado já fora analisada as fls. 139, na qual o 

magistrado a época decidiu pelo não cabimento da exceção de 

pré-executividade, uma vez que seria necessária dilação probatória, 

conforme disposição da súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça:

 Súmula 393 STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na 

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não 

demandem dilação probatória.

Assim, dou prosseguimento ao feito, tendo em vista que já fora decidida a 

peça de defesa apresentada pelo executado.

Abra-se vista à parte exequente para que se manifeste no prazo de 10 

(dez) dias, sobre o prosseguimento da execução.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 285079 Nr: 10143-29.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARCES ALVES VALIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Eduardo Aquino Dourado 

- OAB:24082/0-MT, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o requerente declarou possuir hipossuficiência 

financeira, atestando sua condição de pobreza, na acepção jurídica do 

termo, presume-se, naturalmente, que não há como suportar dispêndios 

judiciais, compreendidos como custas e demais despesas processuais, 

conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, DEFIRO a justiça gratuita 

ao requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo 

Civil.Demais pedidos, reputando-os não ser da urgência necessária para 

apreciação em tutela provisória, com decisão liminar, serão analisados em 
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procedimento instrutório ou em momento posterior, caso não haja solução 

na tentativa de composição entre as partes. CITE-SE a requerida, após 

cumprimento desta liminar, no endereço declinado na inicial, para, 

desejando, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob 

pena de revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da 

tentativa de conciliação, se esta restar infrutífera. INTIMEM-SE as partes 

para comparecer em audiência de conciliação/mediação que ora designo 

para o dia 25 de outubro de 2018, quinta-feira, às 15h00min (horário de 

Mato Grosso), na qual as partes deverão estar acompanhadas de seus 

procuradores, sendo que a ausência injustificada de qualquer uma delas é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e acarretará a aplicação 

de multa, conforme preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227989 Nr: 7720-67.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corinta Maria dos Arbués Nery 

- OAB:MT 21.080, Freudes Dias Carneiro - OAB:MT 22.543, Lais 

Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Assim, diante do exposto, reconhecendo a ocorrência da prescrição, 

JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

X, do Código de Processo Civil. Custas pela assistência judiciária gratuita, 

conforme deferido à fls. 96 dos autos. Sem condenação em 

honorários.Com efeito, transitando em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as devidas baixas e anotações de costume.Publique-se. Registre-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271351 Nr: 1861-02.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldori Pedó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verificando que ainda não houve citação da parte contrária e que há a 

necessidade de se localizar a autora para fins de continuidade da 

presente ação, DEFIRO o pedido retro, determinando a suspensão do feito 

no prazo requerido, qual seja, de 60 (sessenta) dias, lapso temporal hábil 

para que haja a devida comunicação do patrono com a requerente.

 Findo o prazo, retome-se o curso da marcha processual com sua normal 

tramitação neste Juízo.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o decurso do prazo 

determinado e voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Suspenda-se com as cautelas de praxe.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238957 Nr: 15452-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Xavier de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Santin Vedovatto - 

OAB:MT 22.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER MIGUEL CARAM - 

OAB:OAB/RO 5.368, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:MT 5.736, 

KARIMA FACCIOLI CARAM - OAB:3.460

 Vistos.

Acerca do exposto e requerido pela parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, pessoalmente, para manifestar e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por 

abandono da causa, conforme determina o art. 485, III, do Código de 

Processo Civil.

 Findo o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos para 

deliberação processual.

Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 160978 Nr: 1754-65.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:13217/MT

 Decisão

Autos de cód. 160978

1. Trata-se de ação penal em desfavor de Nilton Pereira da Silva, nascido 

dia 06.03.1957, filho de João Pereira da Silva e de Rosalina Rodrigues de 

Souza, com endereço na Rua Fidélis Gasparoto, n° 96, bairro Castelândia, 

na cidade de Primavera do Leste/MT ou na Chácara Modelo, localizada na 

BR-070, KM 159, no Distrito do Paredão Grande/MT, em decisão datada no 

dia 21.03.2017, o réu foi pronunciado a fim de que seja submetido a 

julgamento pelo Tibunal do Júri, como incurso no art. 121, §2°, inciso II e IV, 

c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

2. A defesa de Nilton Pereira da Silva apresentou termo de recurso às 

fls.212.

3. Escorreita a legitimidade recursal, nos termos do art. 593, CPP. Por ser 

tempestivo, recebo o recurso.

4. Já apresentadas as razões (fls. 216/227) e as contrarrazões (fls. 

228/235), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 212263 Nr: 10830-11.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tulio Oliveira Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Diniz - 

OAB:GO-32799

 Decisão

Autos nº 212263

Trata-se de executivo de pena instaurado contra o reeducando Túlio 

Oliveira Coelho nascido em 10.01.1991, filho de Marcos Aurélio da Silva 

Coelho e Eni Ferreira de Oliveira Silva Coelho, ostentando as seguintes 

guias de execução penal:

a) Guia de fls. 04/04-v: Pena: 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias; Regime: 

fechado, conforme acordão de fls. 47/56; Crime: art. 33, caput, c/c art. 40, 

VI, ambos da Lei 11.343/2006; Data do fato: 16.03.2015; Recebimento da 

denúncia: 28.05.2015; Prisão em: 16.03.2015 e soltura em: 10.11.2015 

Sentença: 20/07/2015; Intimação pessoal da sentença: 21.07.2015; 

Trânsito em julgado para a defesa e o réu: 19.09.2017; Trânsito em julgado 

para o MP: 31.07.2015;

 Ao compulsar os autos, denoto a existência de cálculo de pena à fl. 104, 

apontando como data de progressão de regime o dia 24.07.2018.

O Ministério Público manifesta pela progressão do reeducando ao regime 

aberto e a retirada da tornozeleira eletrônica, fls. 179/180.

Deste modo, presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o 

reeducando ao regime aberto dado o preenchimento do requisito temporal, 

fixando-lhe as seguintes condições do regime aberto, ante a ausência de 

ante a ausência de colônia agrícola, industrial ou similar nesta Comarca:

 a) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem 

prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 
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(trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 b) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 c) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 d) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, 

salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

 e) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 f) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 Oficie-se à Direção da Cadeia Pública desta Comarca, para que retire o 

equipamento de monitoração eletrônica do reeducando.

Fica o reeducando intimado de que o descumprimento de quaisquer 

condições determinadas poderá resultar em sua regressão de regime.

 Elabore-se novo cálculo, com data-base em 20.08.2018, alterando o 

regime para aberto.

Intimem-se o reeducando para o cumprimento das condições.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 22.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 253529 Nr: 8710-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro Moreira Tavares, Vinicius Henrique 

Lisboa da Silva, Douglas Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 Decisão

Autos de cód. 253529

1. A condenação contida nestes autos já é objeto de execução de pena, 

nos autos de cód. 269694, quanto ao réu Douglas Souza de Oliveira, e 

nos autos de cód. 269695, quanto ao réu Vinicius Henrique Lisboa da 

Silva.

 2. Ante o trânsito em julgado do acórdão de fls.424/434, certificado em 

fl.438, expeça-se guia definitiva em desfavor dos réus.

3. Após a confecção da guia definitiva do reeducando Vinicius Henrique 

Lisboa da Silva, remeta-se ao Juízo da Comarca de Querência-MT.

4. Arquive-se a presente ação penal.

5. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 280654 Nr: 7564-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar Vieira, 

Anderson Victor de Freitas da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 Decisão Autos de cód. 280654 5. Dispositivo a) Indefiro pedido de 

restituição de coisa apreendida, formulada pelo acusado Anderson Victor 

de Freitas da Cruz. b) Diante da aproação da Res. 9.2018/Tribunal Pleno, 

remetam-se estes autos à Segunda Vara para ser designada audiência 

conforme a pauta daquele respeitável juízo; c) Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Garças, 28.08.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 265360 Nr: 16395-82.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cinthia Rosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos de cód. 265360 Cabível indulto, nos termos do art. 1º, 

inciso II, alínea “g”, do Decreto nº 9.370/18, c/c art. 12, parágrafo único, do 

Decreto nº 9.246/17, uma que vez a reeducanda cumpriu, em 25.12.2018, 

mais de 2/3 (dois terços) do crime impeditivo (art. 33, caput, da Lei 

11.343/06), bem como cumpriu, em 13.05.2018, mais de 1/6 (um sexto) do 

tráfico privilegiado, fazendo jus ao indulto especial de pena às mulheres 

presas, quanto ao tráfico privilegiado, pelo que declaro extinta a pena da 

reeducanda Cinthia Rosa de Oliveira, nos termos do art. 107, inciso II, do 

Código Penal, c/c art. 66, inciso II, da LEP. Expeça-se guia de execução 

definitiva, em relação à guia de fls. 178/178v. Atualize-se o cálculo, 

extirpando-se, pelo indulto, a pena correspondente à guia de fls. 09/09v, 

mantendo a data-base. Intimem-se. Barra do Garças, 28.08.2018 Douglas 

Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 219567 Nr: 2545-92.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Decisão

Autos de cód. 219567

Trata-se de executivo de pena, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Barra do Garças-MT, instaurado contra o reeducando Denis Rodrigues de 

Oliveira, nascido em 02.10.1995, filho de Wilmar Francisco de Oliveira e 

Ruth Rodrigues Montalvão, ostentando a seguinte guia de execução penal:

a) Guia provisória de fls. 05/05v, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra 

do Garças-MT: Pena: 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, de reclusão, e 250 

(duzentos e cinquenta) dias-multa; Crime: art. 33, §4º, da Lei 11.343/06; 

Regime: Aberto; Data do fato: 08.04.2015; Prisão em: 08.04.2015 e Soltura 

em: 21.10.2015; Recebimento da denúncia: 25.06.2015; Sentença: 

20.10.2015; Publicação da sentença: 21.10.2015; Data do julgamento da 

apelação defensiva: 06.07.2016; Intimação pessoal da sentença: 

21.10.2015; Trânsito em julgado para o MP: 23.11.2015; Trânsito em 

julgado para a defesa:prejudicado;

 Em sede da audiência admonitória realizada em 01.08.2016, foram fixadas 

as condições descritas às fls. 25/25V, as quais foram aceitas pelo 

reeducando.

Detecta-se que, em 25.12.2017, conforme controle de comparecimento na 

contracapa, o reeducando havia cumprido o montante superior a ¼ da 

pena (requisito objetivo), pelo que cabível a concessão do indulto com 

fundamento do art. 1º, inciso IV, do Decreto nº. 9.246/17.

As condições do regime de natureza inibitória necessitam de prova 

positiva quanto ao respectivo descumprimento e, no caso em exame, não 

há.

 Diante do exposto, concedo indulto, pleno e incondicional, ao reeducando 

Denis Rodrigues de Oliveira, nos termos do art. 1º, inciso IV, do Decreto n. 

9246/17, pelo que declaro extinta a pena, nos termos do art. 107, inciso II, 

do Código Penal, c/c art. 66, inciso II, da LEP.

 Intime-se.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Barra do Garças, 28.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 45805 Nr: 560-50.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Aires Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Camargo de Brum - 

OAB:25292/GO

 Decisão Autos nº 45805 4. Dispositivo a) Elabore-se novo cálculo de 

pena, quanto à guia de fls. 348/348-v, derivada da fls.349/366, alterando-a 

para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias. b) Incabível 
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indulto nos termos do art. 1º, inciso III, do Decreto nº 9.246/17. Barra do 

Garças, 22.08.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 253356 Nr: 8590-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique dos Santos Maidana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosalvo dos Santos Salles - 

OAB:15986

 Decisão Autos nº 253356 Incabível indulto e comutação, uma vez que 

existe impedimento no art. 4º, inciso I, do Decreto nº 9.246/17, pois o 

reeducando foi regredido cautelarmente em decisão de fls. 242/242v, por 

descumprimento da condição fixada em regime semiaberto (ausência de 

bateria na tornozeleira, não localização, e não inclusão), conforme 

informação em fl.241. À fls.363/363-v, consta comunicação da direção da 

cadeia pública de Barra do Garças-MT, informando as faltas graves 

praticadas no estabelecimento penal, havendo participação do 

reeducando Gustavo Henrique dos Santos Maidana. Quanto à 

fls.363/363-v, conforme a Súmula 533/STJ, aguarde-se a conclusão do 

PAD, no qual deverá ser observado o disposto nos arts.59 e 60, da Lei 

7.210/84. Após a conclusão, vistas ao Ministério Público Ante interesse 

manifestado em fls.364/365, pelo reeducando Gustavo Henrique dos 

Santos Maidana, em ser recambiado para a Comarca de Rondonópolis-MT, 

afim de cumprir o restante da pena de 20 (vinte) anos, 04 (quatro) meses 

e 07 (sete) dias, em regime fechado, alegando possui familiares naquela, 

conforme comprovante de endereço anexado em fl.366, requisite-se 

atestado de vaga à SEJUDH. Havendo vaga, solicite-se anuência ao Juízo 

Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT para recambiamento do 

reeducando Gustavo Henrique dos Santos Maidana. Cumpra-se. Barra do 

Garças, 22.08.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 170964 Nr: 3505-53.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023, Karla Adriana Schaerfer da Silva - OAB:MT 14.313

 Autos n. 3505-53.2013.811.0004 – Cód.: 170964

Vistos em correição.

Ante a inércia dos advogados constituídos pelo réu, intime-se 

pessoalmente o acusado para que constitua novo causídico, ou informe a 

impossibilidade financeira para constituir advogado particular, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o referido prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público 

atuante frente a este Juízo para apresentar alegações finais, pelo prazo 

de 10 (dez) dias.

Abra-se vistas, pelo prazo legal.

Noticie-se à OAB/MT acerca do ocorrido.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 170238 Nr: 2547-67.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Vinícius de 

Oliveira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rovilson Moreira Terezio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:63.842

 Vistos em correição.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO ofereceu denúncia em face de ROVILSON MOREIRA TEREZIO, 

qualificado nos autos, como incursos no art. 302, caput, da Lei nº 

9.503/97.Consta da denúncia que: (...) Ante ao exposto e por tudo o mais 

que dos autos consta, PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, para o efeito de CONDENAR o acusado 

ROVILSON MOREIRA TEREZIO como incurso nas sanções do artigo 302 

da Lei nº 9.503/97, razão pela qual passo a dosar a pena a ser-lhe 

aplicada.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 281359 Nr: 7964-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ireni Alexandrina Dias Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Vistos em correição.

Diante da Resolução TJ-MT/TP nº 09/2018, que alterou a competência das 

Varas Criminais, bem como se tratando o presente feito de competência 

da 1ª Vara Criminal, DECLINO da competência para apreciar o presente 

feito e DETERMINO a redistribuição do presente ao referido Juízo, devendo 

o Sr. Gestor Judicial proceder com as cautelas devidas e anotações que 

se fizerem necessárias.

Outrossim, em prosseguimento CANCELO a audiência retro designada.

REMETAM-SE os autos com finalidade de agendar audiência na respectiva 

pauta daquele juízo.

Cumpra-se com MÁXIMA URGÊNCIA por se tratar de feito com réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 267822 Nr: 17887-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante 

na denúncia, para o efeito de CONDENAR o acusado JASON RODRIGUES 

DE CARVALHO, como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, c/c art. 

69 (duas vítimas) por diversas vezes, na forma do art. 71, c/c art. 226, 

inciso II, todos do CP, c/c art. 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/90, c/c art. 7º, 

inciso III, da Lei nº 11.340/2006, por delitos cometidos em face das vítimas 

Jhennyfer Wendy Duarte e Kéffelly Duarte de Carvalho.Portanto, passo a 

dosimetria da pena:(...) Em obediência a regra do concurso material de 

crimes (art. 69 do CP), somo as reprimendas fixadas, chegando ao 

patamar de 40 (quarenta) anos de reclusão, pena esta que torno 

definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de 

modificá-la.(...).Barra do Garças/MT, 27 de agosto de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 285311 Nr: 10282-78.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:OAB/MT 12.025

 Vistos em correição.

Considerando que não consta nessa carta deprecada termo de 

depoimento, bem interrogatório do denunciado, oficie-se o juízo 

deprecante para que remeta os documentos necessários a realização do 

ato.

 Com a juntada dos documentos, venham os autos conclusos para 

designação do ato.
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Decorrido o prazo de 30 dias sem a remessa dos documentos, devolva-se 

com nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 27 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001197-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE DE JESUS ARAUJO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

DE PECAS LTDA, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: JORDANIA BARCELO DA SILVA - MT0019722A para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida no ID 14373859, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ABREU DE SOUSA (REQUERENTE)

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS GARCAS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - MT0005880S, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

09/10/2018 Hora: 14:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001440-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS (ADVOGADO(A))

FLORENE APARECIDA DE MELO GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ADALBERTO ALVES DE MATOS - MT0004502A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 26/09/2018 Hora: 15:20 

(Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA (ADVOGADO(A))

DORACI CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - 

MT0018256A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 01/10/2018 Hora: 13:40 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA (ADVOGADO(A))

DORACI CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 
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1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012153-46.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VILMA PEREIRA ABREU (REQUERIDO)

MARCIRLEI CANTUARIO FERREIRA (REQUERIDO)

VILMA PEREIRA ABREU - ME (REQUERIDO)

FLORACI DE JESUS PEREIRA ABREU (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente MARCIA ANDREIA BRUNK DE 

BITTENCOURT, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: CAMILA REJANE MENDES SANTOS - MT0017112A, tendo 

em vista o pedido de cumprimento de sentença, para no prazo de 05 

(cinco) dias apresentar cálculo atualizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011980-22.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

ARMANDO GEHM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 
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Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A, para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012139-62.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU (ADVOGADO(A))

LUCIMAR SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZ SILVA E QUEIROZ LTDA - ME (REQUERIDO)

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO - LUCIMAR SANTOS DE OLIVEIRA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta 

e seis reais e vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR MENDES DE AGUIAR SILVA (REQUERENTE)

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - MT0015835A, 

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA - MT0019108A , para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 25/09/2018 Hora: 12:40 

(Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR MENDES DE AGUIAR SILVA (REQUERENTE)

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - MT0015835A, 

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA - MT0019108A , para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 25/09/2018 Hora: 12:40 

(Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-13.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI (ADVOGADO(A))

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO JORDANY PEREIRA DE SOUZA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta 

e seis reais e vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR MENDES DE AGUIAR SILVA (REQUERENTE)

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 
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Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSIMAR MENDES DE AGUIAR SILVA (REQUERENTE)

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES (ADVOGADO(A))

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 
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demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência de 

conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000103-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ARBUES BARBOSA (REQUERENTE)

RAFAEL RABAIOLI RAMOS (ADVOGADO(A))

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

1- DEFIRO ao promovente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser a parte requerente, pessoa física 

hipossuficiente. 2- Ademais, a demanda não reclama a realização da 

audiência prevista no artigo 16 da Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados 

da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei nº 

12.153/2009, vigindo ainda no Estado de Mato Grosso e adstrito aos 

Juizados da Fazenda Pública, o enunciado 01 que contém a seguinte 

diretriz: “A critério do juiz, poderá ser dispensada a audiência de 

conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda Pública, desde que fixe o 

prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar defesa” (XIII ENCONTRO 

CUIABÁ). 5- Deste modo, determino que seja a parte requerida citada 

observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 242, § 

3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 1º e §2º), 

247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma, para apresentar defesa no 

prazo de 30 (trinta) dias, promovendo a conclusão dos autos para 

sentença após o transcurso do referido lapso temporal, com ou sem a 

peça de redarguição. 6- Expeça-se o necessário. 7- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012721-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a impugnação dos 

cálculos juntada no Id 14937785.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010339-62.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YURI MURIEL SOUSA (REQUERENTE)

TATIANE DA SILVA SANTANA CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERYKA TOLEDO MUNDIM (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO YURI MURIEL SOUZA, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 315,20 (trezentos e quinze reais e 

vinte centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO 

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011700-51.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARISA VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO BORGES CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS Impulsionamento por Certidão 

Processo: 8011700-51.2014.8.11.0004 Conforme autorizado pelo art. 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono os presentes autos para que seja a parte 

requerida, DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, intimada nos termos do art. 6º da Seção IV da Resolução de 

nº 115 de 29/06/2010 do CNJ, para os efeitos da compensação prevista 

nos §§ 9º e 10 do art. 100 da CF, para que informe, em 30 dias, a 

existência de débitos, existentes em nome de Marisa Vieira da Silva, CPF 

nº 386.957.821-15, que preencham as condições estabelecidas no § 9º, 

sob pena de perda do direito de abatimento dos valores informados. 

BARRA DO GARÇAS, 28 de agosto de 2018 CRISTIANE MARIA DONADEL 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, 

SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 

TELEFONE: (66) 34011598

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010513-37.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

CIHNDY KELLY BIANQUINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

PATRICIA BARROS CAPELEIRO (ADVOGADO(A))

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a 

impugnação dos cálculos juntada nos Id’s 14881337 e 14881415.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

NATIELE SILVA DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 09/10/2018 Hora: 15:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIVALDO FURQUIM VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - MT0012672A, para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

26/09/2018 Hora: 12:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013025-90.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO (ADVOGADO(A))

PRISCILA TAUIL ADOLFO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FÁTIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente PRISCILA TAUIL ADOLFO, por meio 

de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: PRISCILA TAUIL 

ADOLFO - MT0016693A para se manifestar acerca da certidão do senhor 

Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013029-30.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO TOLEDO PEREIRA (EXEQUENTE)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROGERIO RAVANELLI (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente MARCELO TOLEDO PEREIRA, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: UBIRATAN 

BARROSO DE CASTRO JUNIOR - MT0020394A para se manifestar acerca 

da continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO (ADVOGADO(A))

JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 28 de Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

WILKMARER DOMINGUES SALDANHA (REQUERENTE)

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de 

R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 187,40, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, protesto e negativação nos órgãos de 

proteção ao crédito, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SALDANHA FARIAS (ADVOGADO(A))

FABIANA APARECIDA CORTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FERNANDO SALDANHA FARIAS - MT15512/O-O, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

26/09/2018 Hora: 14:20 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

WILKMARER DOMINGUES SALDANHA (REQUERENTE)

EDMAR COSTA (ADVOGADO(A))

DANIELLY BARROS DO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 184,70, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

PATRICIA MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de 

R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 136,23, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, protesto e negativação nos órgãos de 

proteção ao crédito, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 278090 Nr: 6096-12.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Peres da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 Intimação do advogado do autor do fato para a audiência preliminar 

aprazada para o dia 20/09/2018, às 16h45min (horário de Cuiabá/MT)

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004042-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

DANILA PIRES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANERSON PIRES DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004042-50.2018.8.11.0006 REQUERENTE: DANILA PIRES COSTA 

REQUERIDO: DANERSON PIRES DA COSTA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Interdição c/c Liminar proposta por Danila Peres Costa que objetiva a 

interdição de Danerson Pires da Costa. Narra a Requerente, em síntese, 

ser filha do interditando Danerson Pires da Costa, o qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID F200. Afirma que a patologia 

apresentada pelo Sr. Danerson Pires da Costa impossibilita-o de reger sua 

vida de forma independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja 

se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a assistência privada. 

Deste modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Danerson 

Pires da Costa, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. Junta documentos 

pertinentes. É o necessário. Decido. Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Ação de Interdição c/ pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, de modo que deve ser analisado sob o prisma do 

art. 298 do CPC. Ademais, a concessão de Tutela Provisória de Urgência, 

conforme preceitua o art. 300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde que 

presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial 

e a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte requerente caso 

venha a ser procedente a decisão de mérito. Nesta senda, ante a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, 

vez que verifica-se a enfermidade do interditando mediante os atestados 

médicos firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem 

como a urgência da medida, declaro a interdição provisória do Requerido e 

nomeio como sua curadora provisória a Sra. Danerson Pires da Costa, 

qualificado na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao interditando, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 04 

de outubro de 2018 às 14h00min, data em que será realizada a entrevista 

do interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe 

técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência do 

interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cáceres, 21 de agosto de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 181583 Nr: 3261-50.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: AJDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDC, EDCMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHLL - 

OAB:10565, Arnaldo jorge da cunha filho - OAB:3457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR advogado VINÍCIUS CASTRO 

CINTRA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 239307 Nr: 7531-15.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO MOREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFÍRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O

 Certifico que foi encaminhado os autos ao Juiz Plantonista, para decisão. 

Certifico ainda que foi juntado a estes autos Pedido de Liberdade 

provisória com ou sem Fiança, foi homologado a prisão ora apresentada, 

sendo concedida a liberdade provisória mendiante recolhimento da fiança 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Cerifico finalmente que o 

advogado do indiciado esta ciente da decisão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197985 Nr: 2254-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NKS, RGKS, MCK, RKS, LKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO CORBELINO 

- OAB:9898

 Em cumprimento a determinação de fls. 45, procedo a juntada da cópia da 

ata de audiência referente aos autos de ID nº. 190010.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 183702 Nr: 4460-10.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a inventariante, via advogado constituído, para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifestar acerca do pedido de habilitação da Sra. Bruna 

Ferreira Santanna no presente feito.

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 77539 Nr: 4218-95.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFB, SFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAPB, DVPB, AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, DOUGLAS PINTO DUARTE - OAB:15990, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro pedido formulado em fls. 122/126 e dê-se vistas dos autos a 

Defensoria Pública, mediante carga dos autos, para extração de cópias, 

pelo prazo de 05 (cinco dias).

Em seguida, torne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 67220 Nr: 4699-92.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ICDSRR, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - 

OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro pedido formulado em fls. 130, dê-se vistas dos autos a Defensoria 

Pública, mediante carga dos autos, para extração de cópias, pelo prazo de 

05 (cinco dias).

Em seguida, torne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192784 Nr: 10028-07.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JAIME MUNIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Certifique-se acerca da resposta do ofício expedido ao Sicredi.

Em caso negativo, reitere-se o expediente, o qual deverá ser cumprido 

sob pena de crime de desobediência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ademais, intime-se a inventariante, via advogado constituído, para 

cumprimento da determinação anterior (fls. 60/61), devendo juntar aos 

autos as certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal e Guia de informação e apuração do 

imposto de transmissão causa mortis, com o respectivo cálculo do ITCD 

expedida pela Fazenda Pública Estadual e com os comprovantes de 

quitação, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, inc. II ou art. 

485, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decorrido os prazos e devidamente certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 134482 Nr: 3502-63.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YGM, YAGM, RSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante das diversas tentativas de intimação do executado acerca do 

bloqueio de valores, bem como tendo em vista sua citação pessoal, 

consoante certidão de fls. 69, determino o levantamento dos valores 

depositados em Juízo, conforme fls. 102.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 133786 Nr: 2700-65.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLN, SLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 117, 

dê-se vista dos autos ao NPJ/UNEMAT para requerer o que entender de 

Direito, no prazo de 05 (cinco) dias

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, à conclusão.

 Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000483-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. M. BONIN - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE RENAJUD 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, manifeste/confirme eventual interesse no bem 

encontrado via pesquisa RENAJUD (ID 14026252). Em caso positivo 

deverá o causídico apresentar nos autos os dados da localização do 

veículo, visando incluir restrição de transferência e futura efetivação da 

avaliação, penhora e remoção. Outrossim caso a parte autora não possua 

interesse no aludido bem indicado na pesquisa ao sistema RENAJUD, no 

prazo de 15 dias, manifeste nos autos, requerendo o que entender de 

direito, promovendo o andamento do feito. Cáceres/MT, 27 de agosto de 

2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003446-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ELBER JULIANO SEONACA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo aguardando cumprimento de mandado retro expedido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002395-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SIVALDO PEREIRA DO AMARAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO RECURSO IMPULSIONAMENTO 

PARA CONTRARRAZOAR Certifico que a apelação interposta pela parte 

apelante é tempestiva (ID 14981377). Com efeito impulsiono os autos, com 

a finalidade de que a parte apelada, na pessoa de seu Advogado, no 

prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso interposto. Cáceres/MT, 

27 de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000178-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ (ADVOGADO(A))

FLAVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

RUI FERRAZ PACIORNIK (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

LEANDRO LADEIA SEGATTO (ADVOGADO(A))

TIFANNY EVELIZE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE EHLKE RODA (ADVOGADO(A))

TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo aguardando apresentação de contestação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003045-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para apresentação de 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004951-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DIEGO REBOUCAS SOUZA CASTRO (ADVOGADO(A))

CICLO CAIRU LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS - ME (REQUERIDO)

SILMARA DE SOUZA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS 

JUDICIÁRIAS DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA Analisando o feito 

verifica-se inexistir documentos que indiquem o deferimento da justiça 

gratuita nos autos originários, por corolário impulsiono o feito para intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo 

de 15 dias: 1) - Efetue o recolhimento das Custas Processuais e Taxas 

Judiciárias (Preparo da Carta Precatória); 2) - Efetue o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, apurada no valor de R$ 35,00 reais, 

visando o cumprimento da epístola remetida a este r. Juízo. 2.1) - Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 2.2) 

- Ao final, após efetuar o pagamento das aludidas “Guia de Diligência e 

Guia de Custas e Taxas Judiciárias", o patrono deverá acostar aos autos 

os respectivos comprovantes. Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018 Felipe 

N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000093-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FRANCA GONCALVES (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA RECOLHER CUSTAS E TAXAS 

JUDICIÁRIAS Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o 

recolhimento/pagamento das Taxas e Custas Judiciárias, conforme cálculo 

acostado ao feito , sob pena da adoção das providências prevista nos 

Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ. Cáceres/MT, 28 

de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003999-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIONESIA FRANCISCA NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando cumprimento de Carta Precatória pelo 

meirinho.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ZARUR BERNARDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO 

DO MEIRINHO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro do Oficial de Justiça, promovendo o andamento 

do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres/MT, 28 de agosto 

de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003452-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

DANIEL VICENTE RIBEIRO DE CARVALHO ROMERO RODRIGUES 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PIRES (RÉU)

MARCOS EVANDRO PIRES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tendo em vista a pesquisa formulada 

pelo sistema BACENJUD, a qual informa a existência de outras contas 

bancárias em nome da parte requerente, aliado a insuficiência de 

informações para aferir a condição de hipossuficiência, INTIME-SE a parte 

autora para apresentar extrato bancário referente a movimentação de 

todas as contas acima relacionadas nos últimos 6 (seis) meses OU 

efetuar o recolhimento da taxa judiciária e custas do processo, 

consignando-se prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento do 

benefício da AJG ou extinção. 2 – Em seguida, volte o processo 

CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004837-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

SIDNEI CAMPOS DA FONSECA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos Termos do art. 203 § 4º do CPC , impulsiono os autos, a fim de Intimar 

o advogado da parte autora para querendo apresentar réplica a 

contestação de id: 11869056, no prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000390-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCIA MARIA MOTA (EXECUTADO)

 

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

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado a 

ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018 Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006155-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

WILSON TEODORO DA SILVA (EXEQUENTE)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte requerida apesar de citada e intimada deixou 

transcorrer o prazo legal para apresentar Contestação. Com efeito 

impulsiono os autos com a finalidade de que a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, no prazo de 15 dias, promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito. Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002685-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

WILSON MENDONCA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

AGENDO Audiência Concentrada para o dia 7/12/2018 (SEXTA-FEIRA), na 

qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data aprazada haverá 

perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004977-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON LUCIANO DA SILVA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 
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comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001922-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA VILLARROEL AVILES (REQUERIDO)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Ante a possibilidade de efeito 

infringente, INTIME-SE a parte requerente para manifestar-se quanto aos 

embargos de declaração opostos no id. 14306186, consignando-se prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas. 2 – Em seguida, volte o processo 

CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE com urgência. Cáceres/MT, 28 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000027-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

DIEGO DE MEDEIROS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203 § 4.º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar 

as Partes requerente e requerida para querendo se manifestarem acerca 

do laudo pericial de id: 15012853,15012887, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004999-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAURITA SCANDIANI RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004566-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

NIVALDO FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

DORIVAL FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Malgrado o parecer ministerial, fato é 

que não há prova robusta de que o nome da genitora dos autores está 

errado, visto que há a divergência entre dois documentos públicos 

igualmente dotados de presunção de veracidade. Ademais, no 

documentos dos autores ainda há o nome da avó materna constando o 

mesmo sobrenome de sua genitora. Diante disso, INTIME-SE a parte autora 

para especificar outras provas que pretende produzir, apresentando-as 

ao juízo ou requerendo sua produção justificadamente, consignando-se 

prazo de 15 (quinze) dias. 2 – Em seguida, volte o processo CONCLUSO. 

3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003547-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TRIANA GONCALVES RAMIRES (ADVOGADO(A))

EDUARDO DANTAS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO COMPARECER NO CARTÓRIO RETIRAR DOCUMENTO 

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

Advogado, para que, no prazo de 15 dias, compareça no Cartório da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, para proceder à retirada da 

Certidão de Nascimento devidamente averbada. Cáceres/MT, 28 de agosto 

de 2018 Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5167 Nr: 914-74.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO DE LIMA, NANCY 

ORTELHADO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, recolher a diligência para o oficial de justiça para o 

cumprimento de mandado de avaliação. Para tanto deverá a parte acessar 

o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – 

DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177146 Nr: 525-59.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CÍCERO DOS SANTOS, ODINEIA GOMES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 
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LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

declarar o domínio de CARLOS CÍCERO DOS SANTOS e ODINÉIA GOMES 

DOS SANTOS sobre o lote urbano, localizado na Quadra 02, lote nº 03, 

com área de 364,91 m², bairro Jardim Panorama, localizado nesta cidade 

de Cáceres/MT, registrado no Cartório do 1º Ofício desta urbe, com a 

matrícula nº 18.597.

 Condena-se os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em relação aos honorários advocatícios, estes não são incidentes, tendo 

em vista a ausência de pretensão resistida.

 Servirá a presente sentença de título para abertura de matrícula/registro 

no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca.

 Com o trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença e da certidão 

do trânsito em julgado, bem ainda da planta do imóvel ao Cartório de 

Registro de Imóveis para abertura de matrícula e registro do imóvel (lote 

urbano nº 03, quadra 02, bairro Jardim Panorama, Cáceres/MT).

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo 

(CPC, art. 475, J, §5º).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150442 Nr: 9198-46.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS LOPES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, apresente 

impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 164010 Nr: 1234-31.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SANTANA DOS SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15.140, GUILHERME FERREIRA DE BRITO - OAB:9982/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/OAB-MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 5871

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

AUDIÊNCIA DESIGNADA

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com seus 

clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 31 de outubro 

de 2018 às 14h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177146 Nr: 525-59.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CÍCERO DOS SANTOS, ODINEIA GOMES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 Vistos em correição.I – RelatórioTrata-se de Ação de Usucapião 

Extraordinária de imóvel urbano, ajuizada por CARLOS CÍCERO DOS 

SANTOS e ODINÉIA GOMES DOS SANTOS, em face de VERDADE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIO LTDA, ambos qualificados nos autos. 

Relatam os autores que são legítimos possuidores do lote urbano nº 03, 

localizado na quadra 02, do Loteamento “Jardim Panorama”, com área de 

364,91 m², matrícula 18.597, Cáceres/MT, há mais de 27 (vinte e sete) 

anos na forma mansa e pacífica, a posse remonta desde o ano de 1987, 

sendo resultante da transmissão da posse até a presente data.Afirma a 

presença dos requisitos legais, motivo pelo qual requerem a procedência 

da demanda a fim de reconhecer a propriedade do aludido bem.Com inicial 

vieram os documentos de (fls. 14/67).Recebidas as emendas às 

(fls.70/91) e (fls.93 e 127), bem como a inicial recebida à (fl.128).Os 

requeridos ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados 

foram citados por edital (fl. 133). À (fl.128) foi determinada a citação do 

requerido para que apresentasse defesa no prazo legal, colacionada 

contestação às (fls. 153/157).A União, Procuradoria do Município de 

Cáceres e o Estado de Mato Grosso manifestaram expresso desinteresse 

na lide (fls. 139/140 e 160).Os confinantes foram citados (fls. 135 

e143).Réplica (fls.163/172).Vieram os autos conclusos.II – 

FundamentaçãoCuida-se a presente Ação de Usucapião Extraordinária de 

imóvel urbano, promovida por CARLOS CÍCERO DOS SANTOS e ODINÉIA 

DOS SANTOS, em face de VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS 

LTDA, sob a alegação de estar há mais de 27 (vinte e sete) anos no 

imóvel descrito na exordial, de posse mansa, pacífica e ininterrupta, tendo 

exigido todos os requisitos da lei.Como cediço, a usucapião é o modo 

originário de aquisição do domínio pelo exercício de posse continuada, 

mansa e pacífica, durante determinado espaço de tempo, sendo certo que 

em se tratando de

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 70405 Nr: 7845-44.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIXO MAQUINAS MOTORES E PROD. AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANDRADE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4.319-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 (...)este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fl. 170, a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema(...)2 – Sem prejuízo da diligência 

descrita no item 1, em nome do princípio da celeridade e da economia 

processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens 

junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência 

de bens de propriedade da parte executada.(...)este Juízo DETERMINA 

que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, promovendo-se 

as anotações necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito.3 

– Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a 

busca de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção(...).5 – Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, 

DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD(...)6 – 

Havendo requerimento da parte interessada, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação de eventuais bens localizados pela parte exequente 

ou indicados pela parte executada, (...)7 – Havendo constrição patrimonial 

nas diligências promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu 

advogado ou de maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências 

anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento.(...) sendo que qualquer reiteração dos pedidos importará 
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em arquivamento do processo por inércia do credor e falta de 

providências úteis ao deslinde do feito.9 – Por fim, CONCLUSOS para 

demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 148307 Nr: 6778-68.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL, 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:16.227-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:OAB/MG102.818, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A 

MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:44698

 (...)Ante o exposto, este Juízo REVOGA a liminar concedida às fls. 25/29 

e NÃO ACOLHE a pretensão da parte autora, JULGANDO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial.Bem por isso, 

CONDENA-SE a parte demandante ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor da causa, 

conforme o art. 85, § 2º, do CPC, contudo, condenação essa suspensa 

por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita. Por oportuno, DECLARA-SE EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 

do CPC.Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas de estilo.INTIMEM-SE. 

CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 24 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 73949 Nr: 663-70.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO UESLI FERREIRA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - FILIAL MS, REGATA 

ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais, razão pela qual CONFIRMA a liminar deferida às fls. 

41/46, só não em face da Multicredi Investimentos LTDA devido à 

desistência devidamente homologada (fl.106) e DECLARA a inexistência 

do débito em discussão nos presentes autos em relação à OI S/A –MT 

(NOVA DENOMINAÇÃO DE BRASIL TELECOM S/A) EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL e à REGATA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.Ainda, CONDENA as 

empresas rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais) em favor do autor, 

com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento 

danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da 

sentença.CONDENAM-SE as rés ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

15% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC). No 

mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101025 Nr: 6120-15.2010.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA BAÍA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA, 

VERA DENISE LEITE SERAFIM ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi de Col - OAB:6381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172, PAULO CÉSAR FERREIRA DA CUNHA - OAB:6701

 (...)Nesse quadro, fixam-se como controvertidos os seguintes 

pontos:A)A posse mansa, ininterrupta e pacífica do imóvel usucapindo; 

B)O decurso de tempo.C)A utilização do imóvel como moradia habitual ou 

realização de obras ou serviços de caráter produtivo.ADMITE-SE a prova 

testemunhal para eventualmente comprovar a questão de fato descrita no 

ponto controvertido apontado acima, ou seja, a ocorrência de 

usucapião.Diante da natureza da demanda, este Juízo tem como 

imprescindível a realização de audiência instrutória para a formação do 

seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de outubro de 2018 às 13h30min (MT).1 - Com 

fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para que 

apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão, com base nos pontos controvertidos, observando-se a regra 

do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC. 2 - Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 3 - Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 4- CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 27 de 

agosto de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 143003 Nr: 869-45.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CHAVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A, 

ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:308046, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A 

OAB/MT

 Código: 143003

DESPACHO

1 – Considerando a juntada dos cálculos pela Contadoria às fls. 194/197, 

CUMPRAM-SE os itens 2 e 3 da decisão de fl. 191, devendo intimar 

somente as rés, uma vez que a parte autora se manifestou 

espontaneamente, informando sua concordância com os cálculos (fl. 249).

2 – Em seguida, retornem os autos CONCLUSOS.

Cáceres/MT, 24 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195797 Nr: 909-85.2016.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JULIANO DE SOUZA MARCHESI, JOÃO 

VICTOR DE SOUZA MARCHESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO DE ARRUDA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 
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MATO GROSSO - OAB:

 (...)III – Dispositivo Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para declarar o domínio do requerente sobre um Lote 

de terreno de nº 1-B, Quadra H, situado na Rua Pedro Alexandrino de 

Lacerda, bairro Cavalhada, nesta comarca, com área de 442,54m2 

(quatrocentos e quarenta e dois metros quadrados), registrado no Cartório 

do 1º Ofício da Comarca de Cáceres, sob a matrícula nº 7.534, Livro 

2-F-2.Por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE o réu ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, ficando condicionada a 

execução à mudança de sua condição financeira, nos termos do art. 98, 

§3º do CPC.EXPEÇA-SE mandado para o registro da propriedade, 

encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis competente. Com o 

trânsito em julgado, REMETA-SE cópia da sentença, da certidão do trânsito 

em julgado e da planta do imóvel ao Cartório de Registro de competente 

para abertura de Matrícula e Registro do Imóvel.Em seguida, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 24 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 177665 Nr: 819-14.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWELL CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A OAB/MT

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, razão pela qual CONFIRMA a tutela antecipada deferida às fls. 

27/29 e DECLARA a inexistência dos débitos em discussão nos presentes 

autos.No mais, CONDENA a parte demandada à restituição, na forma 

simples, das parcelas cobradas indevidamente, indicadas no extrato de fl. 

23, atualizadas com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo INCP, a partir da data do desembolso.Ainda, 

CONDENA a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais) em favor 

da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da 

prolação da sentença.Por fim, CONDENA a ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, 

§ 2º, do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181529 Nr: 3222-53.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWELL CAMPOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, razão pela qual CONFIRMA a tutela antecipada deferida às fls. 

25/27 e DECLARA a inexistência dos débitos em discussão nos presentes 

autos.No mais, CONDENA a parte ré ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta 

reais) em favor da parte autora, com incidência de juros de mora de 1% ao 

mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data 

da prolação da sentença.Por fim, CONDENA a ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, 

§ 2º, do CPC). No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161409 Nr: 9212-93.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHEVERGTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALSIO SOUSA MARQUES - 

OAB:24.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 161409

DECISÃO

1 – INTIME-SE a parte exequente para que apresente, no prazo de 15 dias, 

a matrícula atualizada do imóvel que pretende seja recaída a penhora.

2 – Com a juntada da matrícula do imóvel, DEFERE-SE a penhora e a 

avaliação do bem descriminado.

Para tanto, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, devendo o 

Oficial de Justiça se atentar para o disposto no art. 838 do Código de 

Processo Civil.

3 – Sendo realizados os atos mencionados INTIME-SE o executado na 

pessoa do seu advogado (art. 841, §1º do CPC), ou pessoalmente (art. 

841, §2º) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre a 

constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º do 

CPC).

 4 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

Saliente-se que é entendimento deste Juízo o fato de que a alienação de 

bens seja realizada observando-se ordem preferencial, isto é, deve o 

exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não opte por esta 

modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa 

particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a 

expropriação judicial da coisa.

 5 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 6 – Sem prejuízo das diligências anteriores, CUMPRAM-SE os itens 4 e 5 

da decisão de fls. 84/84-verso, como requerido pela parte exequente.

7 – INTIME-SE.

Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 84651 Nr: 188-80.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARG, JARG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 84651

DECISÃO

1 – De início, quanto ao pedido de retirada do segredo de justiça formulado 

às fls. 135/135-verso, vale dizer que tal garantia fora determinada pelo 

Juízo às fls. 118/119-verso em razão da juntada de declarações de 

imposto de renda da parte executada, de caráter sigiloso. Logo, uma vez 

que permanecem os motivos que amparam a garantia do sigilo 

constitucional dos dados da parte, aliado ao fato de que a parte exequente 

não traz nenhum argumento relevante para que seja realizado o contrário, 

INDEFERE-SE o pedido.

2 – No mais, CUMPRA-SE o quanto determinado às fls. 134/134-verso.

3 – INTIMEM-SE.
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 Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95481 Nr: 548-78.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8.922-A MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 95481

DESPACHO

1 – Não obstante a apresentação do cálculo atualizado da dívida (fls. 

103/103-verso), INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento da vertente execução, 

mormente para indicar bens passíveis de penhora, uma vez que não 

consta requerimento expresso na petição de fls. 103/103-verso.

 No mais, a execução é promovida no interesse do credor, de modo que 

cabe a este indicar os bens que pretende ver penhorados ou, ainda, as 

diligências necessárias para tanto.

2 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 27 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140396 Nr: 10033-68.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA ME, 

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA, ANTONIO CARLOS FERREIRA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, recolher a diligência para o oficial de justiça para 

cumprimento de mandado de avaliação. Para tanto deverá a parte acessar 

o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – 

DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. Após o pagamento, 

acostar o comprovante aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95843 Nr: 910-80.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO COTRIM DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifestem com relação ao teor do Laudo Pericial juntado ao feito (fls. 

177/180), pleiteando o que entenderem de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146900 Nr: 5163-43.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546 MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT, RENAN 

NADAF GUSMAO - OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Nemias Rodrigues, Cpf: 

00298040190 Filiação: , brasileiro(a), casado(a), comerciário, Endereço: 

Av. José Pinto de Arruda, Bairro: Jd Panorama, Cidade: Cáceres-MT

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180908 Nr: 2799-93.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAPDSDMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876 MT, JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - 

OAB:22.281 MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 

MT

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, notadamente 

manifestando também acerca das informnações trazidas aos autos (fls. 

161/163).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5369 Nr: 395-65.1998.811.0006

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: SALLES AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVARD FRANÇA DO AMARAL 

- OAB:4930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - OAB:6463/MT

 Trata-se de ação de recuperação judicial ajuizada sob a égide do 

Decreto-Lei 7.661/1945, onde a sentença de fls. 459/464 declarou a 

abertura de falência.

Considerando a informação do síndico à fl. 606 e documentos às fls. 

607/628, foi determinada em decisão de fl. 631 a expedição de edital para 

intimação da sentença e abriu-se vista ao Ministério Público para que se 

manifestasse acerca de tais informações.

O edital de intimação da sentença foi publicado à fl. 632.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, nos termos do artigo 75 do 

Decreto-Lei 7.661/1945 opinou pela publicação de editais para a 

manifestação de possíveis interessados (fl. 633).

Vieram os autos conclusos.

Fundamenta-se. Decide-se.

 1 – EXPEÇAM-SE editais com o prazo de 10 (dez) dias para os 

interessados requererem o que de direito, nos termos da cota Ministerial 

disposta à fl. 633, bem como o disposto no artigo 75 do Decreto Lei 
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7.661/1945.

2 – No prazo acima estipulado, um ou mais credores podem requerer o 

prosseguimento da falência, obrigando-se a entrar com a quantia 

necessária às despesas, a qual será considerada encargo da massa nos 

termos do §1º do artigo 75.

3 – Se no prazo de 10 (dez) dias os credores nada requererem, o síndico, 

dentro do prazo de 8 (oito) dias, promoverá a venda dos bens porventura 

arrecadados e apresentará o seu relatório, nos termos do §2º do artigo 

75.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5373 Nr: 83-89.1998.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIAL ALGODOEIRA E INDÚSTRIA DE ÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIEMPA-COM. IMP. DE MÁQ. E IMP. 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3966, 

LEOMIR LIDIO LUVIZON - OAB:3.505 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 DESPACHO

1 – Trata-se de incidente de Habilitação de Crédito proposto na forma do 

Decreto-Lei 7.661/45. RECEBE-SE a presente habilitação.

2 – Ante o exposto, INTIME-SE o devedor para que se manifeste no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3 – Dado o decurso razoável de prazo e aliado ao fato de que não há 

bens suficientes para a satisfação dos créditos, INTIME-SE o credor 

habilitante para declinar se persiste o interesse na habilitação ora 

manejada, consignando-se prazo de 10 (dez) dias para tal desiderato.

4 – Considerando a existência de administrador judicial nos autos 

principais (Código 5369), conforme aceitação de tal incumbência às fl.603, 

INTIME-SE o síndico (administrador judicial) para que apresente seu 

parecer acerca da habilitação pretendida no prazo de 05 (cinco) dias.

4 - CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de março de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137877 Nr: 7291-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A MT, KATHERINE UCHOAS RODRIGUES - 

OAB:346.721 -OAB/SP

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

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

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 92562 Nr: 7677-71.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MARCIALINO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerida, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar nos autos sobre o teor do 

esclarecimento feito pelo perito.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000257-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

IVANETE SANTOS BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRA VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (RÉU)

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

ELIAS GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME (RÉU)

AYMORE (RÉU)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Expedido por ordem do(a) 

MM. RAMON FAGUNDES BOTELHO Dados do processo: Processo: 

1000257-51.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.672,31; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS, ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): IVANETE SANTOS BARROS Parte Ré: RÉU: ELIAS 

GONCALVES DE FIGUEIREDO - ME, COIMBRA VIAGENS E TURISMO LTDA 

- EPP, AYMORE Finalidade:CITAÇÃO da Parte Requerida COIMBRA 

VIAGENS E TURISMO LTDA, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

quanto aos termos da AÇÃO que lhe foi proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, com o intuito de que no PRAZO DE 20 

DIAS, contados da expiração do prazo deste edital, apresente 

manifestação defensiva junto aos autos. Resumo da Inicial: IVANETE 

SANTOS BARROS propor a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C CONDENATÓRIA 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

em desfavor de ELIAS GONÇALVES DE FIGUEIREDO-ME; COIMBRA 

VIAGENS E TURISMO LTDA e AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A. Despacho/Decisão: DESPACHO1 – Considerando que 

as diversas diligências visando à citação do réu restaram infrutíferas, 

DEFERE-SE o pedido de id. 8096551. Para tanto EXPEÇA-SE edital com 

prazo de 20 (vinte) dias, seguindo-se à risca as formalidades do artigo 

257 do CPC, consignando-se as advertências do despacho inicial.2 – Em 

seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.3 – Após, com 

fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do aludido dispositivo do 

Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador especial do réu a 

Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser intimada pessoalmente 

da nomeação, devendo ser encaminhado os autos para tal fim.4 – Na 

sequência, INTIME-SE a autora para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.5 – Por f im, CONCLUSOS.6 – 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 12 de janeiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito Assinado eletronicamente por: RAMON 

F A G U N D E S  B O T E L H O 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11337840 18011217525535100000011167944 E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anelise D. de Assis Cintra 

(Técnico(a) Judiciário(a), digitei. Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018 

Anelise D. de Assis Cintra Técnico(a)Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001817-57.2018.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA PIRES & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

KLEBER DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

LICIERY ALVES PIRES (EMBARGANTE)

ALEXANDRE DA SILVA PIRES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001817-57.2018.8.11.0006. 

EMBARGANTE: ALEXANDRE DA SILVA PIRES & CIA LTDA - ME, 

ALEXANDRE DA SILVA PIRES, LICIERY ALVES PIRES EMBARGADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT 1 – DEFERE-SE o 

pedido de id. para o fim de autorizar o parcelamento em 6 (seis) 

prestações do pagamento da taxa judiciária e custas judiciais, com 

espeque no artigo 98, §6º do CPC c/c artigo 468, §§6º e 7º da CNGC[1]. 2 

– Em atenção ao Ofício-Circular n. 04/2018/GAB/J-Aux, ENCAMINHE-SE 

por e-mail cópia desta decisão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação, no endereço dca@timt.jus.br, órgão responsável pelo 

lançamento das informações no sistema de arrecadação, para possibilitar 

o acompanhamento e controle da modalidade de pagamento. 3 – Após o 

registro das informações, a parte deverá acessar o site do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso — www.tjmt.jus.br e clicar no link 

"Emissão de Guias Online" escolher a opção "Distribuição/Mediação" na 

coluna "Primeira Instância — Fórum/Comarcas" e lançar a numeração do 

processo. O sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia", 

momento em que o advogado ou a parte emitirá a guia para o devido 

pagamento. INTIME-SE a parte autora para dar início ao procedimento para 

pagamento e comprovar no processo em até 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 28 de 

agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] §6º O 

juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após 

analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, 

poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. §7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001607-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

LUCIANO CASTELO MORAES (AUTOR(A))

ADRIANE NUNES CINTRA MORAES (AUTOR(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANE CRISTINE MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE CACERES (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: 

Processo: 1001607-06.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 78.171,68; Tipo: 

Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): ADRIANE NUNES CINTRA MORAES, LUCIANO 

CASTELO MORAES Parte Ré: RÉU: GILVANE CRISTINE MONTEIRO DA 

SILVA . Pessoa(s) a ser(em) intimada (s): Terceiros Interessados 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, para ciência 

dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 15 dias, nos 

termos do art. 259, incisos I e III do CPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de 

Registros Públicos, este com aplicação analógica. RESUMO DA INICIAL: Os 

autores usucapientes na qualidade de legítimos possuidores, pleiteiam 

nesse juízo a sentença de usucapião, com fundamento no que prevê o 

artigo 1.238, Parágrafo Único, do CC., uma vez que exercem a posse 

mansa, ininterrupta, pacífica, duradoura e com animus domini do imóvel 

urbano. Da legitimidade ativa, o CC., art. 1.241, reconhece a legitimidade 

dos possuidores para requererem a propriedade do imóvel mediante 

instituto da usucapião, a qual possuem a posse mansa, pacífica e 

prolongada por tempo superior há 15 (quinze) anos (por si e seus 

antecessores), ao qual utilizam o imóvel como MORADIA ÚNICA E 

HABITUAL. Da legitimidade passiva analisando a Certidão da Matrícula de 

nº. 27.688, fls. 76, Lvº 2-T-4 do ‘º R.G.I da Comarca de Cáceres/MT, é 

notório que no registro do Lote Urbano objeto da presente ação figura 

como proprietário o nome de GILVANE CRISTINE MONTEIRO DA SILVA. O 

marco inicial da posse que ora se espera declarar, teve início através do 

Compromisso de Compra e Venda celebrado entre a Sra. GILVANE 

CRISTINE MONTEIRO DA SILVA e a Sra. IVETE ALAIDE NUNES CINTRA, no 

entanto, há de se ressaltar que essa avença foi feita verbalmente no ano 

de 2000, tanto é que a Adquirente à época transferiu a Titularidade da 

Conta de Energia Elétrica em seu nome. A validade da referida avença não 

depende de escritura pública, uma vez que se trata de verdadeiro contrato 

preliminar, incidindo no caso concreto a exceção que prevê o artigo 462 

do CC no caso do autors, in verbis. Embora a adquirente QUITOU com o 

pagamento das obrigações financeiras que assumiu mutuário originário 

contraiu com a Caixa Econômica Federal, conforme averbação da 

Hipoteca feita na margem da Matrícula do Imóvel, não efetuou a 

transferência da propriedade para o seu nome no Cartório de Registro de 

Imóvel por não saber o paradeiro da Sra. GILVANE CRISTINE MONTEIRO 

DA SILVA. Assim, por meio do Contrato Particular de Compra e Venda 

(Doc. Anexo), em data de 09 de FEVEREIRO de 2018, a Sra. IVETE ALAIDE 

NUNES CINTRA repassou a posse do imóvel aos autores usucapientes, a 

Sra. ADRIANE NUNES CINTRA MORAES e seu cônjuge LUCIANO 

CASTELO MORAES. Assim, da análise do conjunto fático-probatório dos é 

flagrante que os autores comprovam o exercício da posse de natureza 

“ad usucapionem”, há mais de 18 (dezoito) anos por si e por seus 

antecessores, de forma contínua e ininterrupta, sem oposição ou 

contestação do proprietário, “cum animus domini”, logo, fazem “jus” que o 

domínio do imóvel seja declarado por sentença com força de coisa julgada. 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: A presente demanda tem como 

objeto um lote de terreno urbano, situado no LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

PANTANAL, “LOTE 07, QUADRA B”, com metragem da área de 250,00 m² 

(duzentos e cinquenta metros quadrados) com registro no Cartório do 1º 

Ofício da Comarca de Cáceres/MT, sob a matrícula nº. 27.688. 

DESPACHO: "Cite-se e intime-se o (a) Requerido(a) pelos Correios para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, a 

audiência deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A 

multa somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa 

por ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 
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para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário”. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Cáceres, 27 de agosto de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001589-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

KALIANDRA ALVES FRANCHI (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 

dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

14557636), o que entender de direito. Cáceres, 28 de agosto de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001589-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

KALIANDRA ALVES FRANCHI (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 

dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

14557636), o que entender de direito. Cáceres, 28 de agosto de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001589-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

KALIANDRA ALVES FRANCHI (ADVOGADO(A))

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação das partes 

da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 

dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado ao feito (ID 

14557636), o que entender de direito. Cáceres, 28 de agosto de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002694-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO (EXECUTADO)

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado 

ao feito (ID 14626309), o que entender de direito. Cáceres, 28 de agosto 

de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002104-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN (AUTOR(A))

RENATE HELENA PEIN DANNEMANN (AUTOR(A))

RONALDO CORREA MARTINS (ADVOGADO(A))

URSULA ILSE DANNEMANN DE HARO (AUTOR(A))

MONICA ESTER DANNEMANN CASSIUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO AMADEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

SILVICULTURA CACERES S/A (RÉU)

José Renato de Oliveira Silva (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PENTEADO MASAGAO (ADVOGADO(A))

RAFAEL SANTIAGO DE JESUS QUEIROZ (ADVOGADO(A))

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002104-20.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN, MONICA ESTER DANNEMANN 

CASSIUS, RENATE HELENA PEIN DANNEMANN, URSULA ILSE 

DANNEMANN DE HARO RÉU: SILVICULTURA CACERES S/A Vistos etc. 

Aguarde-se o decurso do prazo para o oferecimento da defesa conforme 

os parâmetros estabelecidos na audiência. Em sendo apresentada a 

contestação, intime-se o autor para a impugnação (art. 350 e 351, ambos 

do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Cáceres/MT., 28 de Agosto 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002126-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR LOPES HOLANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002126-78.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA EXECUTADO: 

CESAR LOPES HOLANDA Vistos etc. Antes de apreciar o requerimento 

retro, intimo o autor para que sobre ele se manifeste no prazo de 15 dias - 

o que faço com amparo no art. 9° do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 28 de Agosto de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003813-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI GARCIA (AUTOR(A))

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003813-90.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LUCENI GARCIA RÉU: SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP Vistos, etc... 

Embora a parte tenha juntado carteira de trabalho, sequer indica em uma 

única linha do processo qual a sua profissão, requisito obrigatório nos 

termos do CPC. Assim, atenda a Autora a exigência do CPC e indique sua 

qualificação, em 10 dias. Anoto que realizei pesquisa e identifiquei que a 

Autora é titular de pessoa jurídica: CNPJ: 11.010.243/0001-27 Nome 

Empresarial Completo: LUCENI GARCIA Nome Fantasia Completo: 

COMERCIAL GARCIA CPF do responsável: 222.243.778-43 Logradouro: 

AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES , 2010 Complemento: Bairro: 

JARDIM PADRE PAULO Município: CACERES UF: MT CEP: 78200-000 

consta ainda no Detran que possui dois veículos: Lista de Veículos - Total: 

2 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário 

Restrições Existentes Ações JZA0324 MT VW/GOL 2.0 2000 2000 LUCENI 

GARCIA Não ui-button ui-button JYF7603 MT M.BENZ/L 1113 1986 1986 

LUCENI GARCIA Não ui-button ui-button Assim, deverá prestar ainda 

maiores esclarecimentos sobre a alegada hipossuficiência. Cáceres/MT., 

28 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000635-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. A. (AUTOR(A))

ROSELY ROSA DA SILVA AGUIAR (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da avaliação médica.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000635-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. A. (AUTOR(A))

ROSELY ROSA DA SILVA AGUIAR (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da avaliação médica.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000635-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. A. (AUTOR(A))

ROSELY ROSA DA SILVA AGUIAR (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação das partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da avaliação médica.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001463-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

ANDERSON DA SILVA COENE (EXECUTADO)

LUCIMARA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001463-03.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: LUCIMARA DA 

SILVA SANTOS, ANDERSON DA SILVA COENE, ADMILSON PINTO DA 

SILVA Vistos etc. Manifeste o autor no prazo de cinco dias, promovendo o 

regular andamento do feito, suprindo a falta nele existente, notadamente 

se manifestando em relação a certidão que adiante transcrevo: “Certifico 

que diante do teor da petição do requerente retro, que deixou de 

comprovar o pagamento da diligencia do Oficial de Justiça, (ID 14565504), 

deixo de proceder à intimação da devedora, Lucimara no endereço contido 

no (id 3274875), para que promova cumprimento da decisão (id14239719), 

dado e passado nesta Cidade e Comarca. Cáceres, 15 de agosto de 2018. 

MARCOS JOSÉ COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)” Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 28 de Agosto de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002718-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO GOMES JOVIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002718-93.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

JOSE AUGUSTO GOMES JOVIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Em relação a avaliação médica realizada no 

id. 14312535, manifestem-se as partes no prazo de dez dias. Advirto que 

eventual irresignação quanto a avaliação deverá ser devidamente 

motivada. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 28 de 

Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003549-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO (AUTOR(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

CARMEM BACA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE PETRONILHO PULQUERIO DA GUIA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003549-10.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MANOEL DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO, CARMEM BACA RÉU: 

ESPÓLIO DE PETRONILHO PULQUERIO DA GUIA Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por MANOEL DO ESPÍRITO SANTO em 

face de PETRONILHO PULQUEIRO DA GUIA. O requerido foi citado por 

edital e como não houve o seu comparecimento, a DEFENSORIA PÚBLICA 

compareceu na condição de curador especial arguindo a nulidade da 

citação por edital (id. 13548023). Segundo a Defensoria, não foram 

esgotados os meios possíveis/necessários para a localização do réu. 

Diante da manifestação, o Juízo realizou a pesquisa eletrônica do 

endereço do réu, bem como apurou que o mesmo é falecido desde 1992. 

Logo, o Juízo franqueou ao autor a possibilidade de se manifestar a 

respeito, de modo que indicasse os herdeiros do espólio. Por fim, o autor 

manifestou-se no id. 14845232 em cuja oportunidade salientou que não 

encontrou inventário em curso, bem como não logrou êxito em identificar 

ou localizar os herdeiros. Pois bem. Diante da informação do autor no 

sentido de que não identificou ou localizou os herdeiros, permanece a 

necessidade da citação por edital. Sendo assim, deverá o feito prosseguir 

nos seguintes termos: a) retifique-se o polo passivo, fazendo constar 
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espólio de PETRONILHO PULQUEIRO DA GUIA; b) expeça-se edital de 

intimação/citação a fim de que dar conhecimento da ação e intimar para 

comparecimento no processo os herdeiros do espólio. c) decorrido o 

prazo da citação, e ninguém comparecendo, intime-se novamente a 

Defensoria para que, na condição de curadora especial, agora do espólio, 

formule a defesa em 15 dias. Esgotadas as providências acima, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 28 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001709-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (AUTOR(A))

DIEGO MENEZES VILELA (ADVOGADO(A))

ARTHUR RODRIGUES GOMES (ADVOGADO(A))

FATIMA APARECIDA ALVES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001709-62.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A RÉU: INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERRO E ACO LTDA - ME Vistos etc. Defiro a dilação de prazo solicitada 

na manifestação anterior. Decorrido o prazo e nada sendo informado, 

intime-se o autor para manifestação em cinco dias. Após, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 28 de Agosto de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000631-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SATOSHI DE FREITAS NAKAMURA (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze dias, impugnar a contestação, assim como, 

no mesmo prazo, manifestar acerca da avaliação médica.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000631-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SATOSHI DE FREITAS NAKAMURA (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze dias, manifestar acerca da avaliação médica.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001925-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Maikon Carlos de Oliveira (ADVOGADO(A))

MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS 

JUNTADOS Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, 

impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

Autora da lide, na pessoa de seus Advogados, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do documento juntado 

ao feito (ID 14679973), o que entender de direito. Cáceres, 28 de agosto 

de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002187-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

JOSE INACIO MEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação das partes para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, impugnar a avaliação médica. Eu, 

Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004896-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

LAURITA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004896-44.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

LAURITA BARBOSA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de ação de 

cobrança de indenização de seguro DPVAT proposta por Laurita Barbosa 

da Silva em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT. 

Dentre os pedidos trazidos à baila, a autora requer a gratuidade da justiça, 

alegando insuficiência de recursos financeiros para pagamento das 

custas processuais, tendo em vista que não possui renda fixa, exercendo 

atividade doméstica. Contudo, a autora informa que é casada, levando à 

conclusão que a renda do seu cônjuge é convertida para sustento de toda 

família, inclusive da autora. Sendo assim, deverá comprovar nos autos a 

renda do seu cônjuge ou a impossibilidade de efetuar o pagamento das 

custas. Nesse aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração pura e 

simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que 

se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, 

não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se 

curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar 

evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele 

que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 

fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou 

não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código 

de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 

2003). Portanto, embora o Código de processo Civil disponha sobre a 

concessão da justiça gratuita àqueles que não possuem recursos 

suficientes para arcar com as custas e despesas processuais (art. 98, 

caput), a comprovação de hipossuficiência não pode ser afastada, sendo 

a declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita de 

outros elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira, 

mormente porque a Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos” (art. 5º, LXXIV, CF). Deste modo, diante da previsão do 

artigo 99, § 2º, do CPC, convém facultar a autora provar a impossibilidade 

de arcar com as custas e despesas do processo, para tanto, deverá no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar, sob pena de indeferimento do 

benefício, documentos que comprovem a renda mensal do seu cônjuge 

e/ou sua hipossuficiência ou, no mesmo prazo, deverão recolher as 

custas processuais. Após o decurso do prazo, novamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 28 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004862-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ (RÉU)

APARECIDO RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004862-69.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ, 

APARECIDO RODRIGUES Vistos etc. Nos termos do art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o 

pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) 

dias. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento, qual seja, o pagamento de quantia em dinheiro, (art.700, 

inciso I), havendo probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a prova 

escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é 

pertinente. Deste modo, promova-se a expedição do mandado de citação 

para pagamento da obrigação, acrescida de honorários advocatícios no 

valor de 5% do valor da causa (art. 701, CPC), no prazo de quinze dias, 

nos termos do pedido inicial, constando-se que neste mesmo prazo 

poderá o requerido oferecer embargos (art. 702, CPC). Conste-se ainda 

que se cumprido o mandado, ou seja, havendo o pagamento, ficará ele, o 

requerido, isento do pagamento de custas processuais (art.701,§1º, CPC) 

e que, não cumprindo a obrigação ou não oferecendo embargos, 

"constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial" (art. 702, §8º). 

Cite-se. Intime-se. Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001991-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ROSILENE DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO GOMES NETO (RÉU)

NEIDE VINDOURA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. RICARDO 

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO Dados do processo: Processo: 

1001991-66.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): ROSILENE DA SILVA RIBEIRO Parte Ré: RÉU: 

NEIDE VINDOURA, ERNESTO GOMES NETO . Pessoa(s) a ser(em) 

intimada(s) Nome: ROSILENE DA SILVA RIBEIRO Endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, 1.494, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE(S): LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) INDICADO(S) ABAIXO, NO 

CAMPO “OBJETO”, em conformidade com o despacho abaixo transcrito e 

documentos eventualmente anexados, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado. Objeto: Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 31 de outubro de 2018 às 13h30min, que será 

realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - Cejusc. Despacho/Decisão: "Cuida-se de ação de 

adjudicação compulsória. Dentre os pedidos, a parte Autora postula a 

gratuidade da justiça. Segundo consta a autora é servidora pública e 

inobstante tenha empréstimos, aufere renda líquida superior a quatro mil 

reais. Realizei simulação e constato que às custas e taxa judiciária 

importam: Custas Judiciais R$ 413,40 Taxa Judiciária R$ 200,00. Por 

tratar-se de valor absolutamente compatível com a capacidade de 

pagamento da Autora, é de indeferir o pedido de gratuidade. Anoto que a 

parte tem a faculdade de pleitear o parcelamento. Fixo prazo de 15 dias 

para efetuar o pagamento. Acaso efetue o pagamento, desde já delibero: 

Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de 

Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O 

não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa 

somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa por 

ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Intime-se". 

ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para oferecer contestação será de 15 dias, 

cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Esse prazo será contado 

em dobro, no caso de litisconsortes com procuradores distintos, ou de 

réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública, e contado em quádruplo, 

caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público; B) - Não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela requerida como 

verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, salvo em relação a 

direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC); C) O requerido deverá 

comparecer na audiência designada, preferencialmente acompanhado de 

Advogado e/ou Defensor Público (art. 250, do NCPC); D) Ficam as partes 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa no valor correspondente a 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8 

° do NCPC). Peças que acompanham este mandado: Petição inicial. 

Cáceres, 28 de agosto de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Auxiliar 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001705-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FANAIA FONTES (AUTOR(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE (ADVOGADO(A))

RICARDO MATEUS MORETO OLIVEIRA (AUTOR(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DOS SANTOS (RÉU)

MONIQUE ABREU GAMA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação das partes autoras 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação e 

documentos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001705-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FANAIA FONTES (AUTOR(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE (ADVOGADO(A))

RICARDO MATEUS MORETO OLIVEIRA (AUTOR(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DOS SANTOS (RÉU)

MONIQUE ABREU GAMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 

93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação das 
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partes autoras para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação e documentos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002785-58.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LÍDER - DPVAT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito 

de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste ao feito a 

impugnação no prazo legal. Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001456-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE KELY DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

Processo: 1001456-40.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 6.918,75; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Por 

determinação do MM. Juiz de Direito, Impulsiono os autos com a finalidade 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com 

o fito de que, no prazo de 15 dias, manifestem com relação ao teor do 

Laudo Pericial juntado ao feito, pleiteando o que entenderem de direito. 

Cáceres-MT, 28 de agosto de 2018. JOEL SOARES VIANA JUNIOR 

Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 179050 Nr: 1655-84.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA E CONSÓCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 (Setenta reais), 

visando o cumprimento do Mandado de Citação (Ação de Busca e 

Apreensão - Alienação Fiduciária) a ser oportunamente expedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 92770 Nr: 7904-61.2009.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ARAÚJO MESQUITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS 

- OAB:10318/MT

 ... Sendo assim, indefiro a oitiva de Antônio Carlos Ferreira Souza, por 

não ter a parte autora demonstrado a existência do fato novo alegado, 

ficando deferida tão somente a oitiva das testemunhas anteriormente 

arroladas. ... Ante o exposto, em razão da reabertura da instrução 

processual nos autos, decido pela colheita de depoimento pessoal das 

partes, bem como a oitiva das testemunhas arroladas anteriormente pelas 

partes. De outro lado, indefiro a oitiva de Antônio Carlos Ferreira Souza. 

No mais, ante a justificativa apresentada pela parte (fls. 380/382), acolho o 

pedido de fls. 377/379 e redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08 de novembro de 2018, às 14:00 horas. Como o laudo pericial 

não esclarecer todos os pormenores do fato em discussão, faz-se 

necessário a realização de diligência complementar para trazer maiores 

subsídios. Para tanto, oficie ao Setor de Cadastro da Prefeitura Municipal 

de Caceres requisitando toda informação que possa apontar e identificar a 

localização do imóvel com inscrição nº 01.01.005.1410.0265.0001 

(descrito nos documentos de fls. 83/92). Da mesma forma, solicite que 

informe a exata localização do imóvel com inscrição nº 

01.01.005.1410.0108 (descrito nos documentos de fls. 14/22. Conste 

prazo de 20 dias para resposta. Instrua com cópia digitalizada da petição 

inicial, contestação e documentos que a acompanham, assim como da 

perícia de fls. 326/343 e 356/357. Oficie ainda ao Cartório de Registro de 

Imóveis requisitando fotocópia dos documentos apresentados pelas 

partes para a lavratura das escrituras de fls. 83/86, especialmente mapas, 

inclusive para que preste qualquer informação, com base nos documentos 

lá depositados, que possa auxiliar na identificação da localização do 

imóvel descrito nas referidas escrituras. Instrua com cópia digitalizada da 

petição inicial, contestação, documentos de fls. 83/104 e perícia de fls. 

326/343 e 356/357. Conste prazo de 20 dias para resposta. Fica a cargo 

das partes intimarem as testemunhas que arrolaram anteriormente. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 210283 Nr: 10236-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GERALDO VILELA DE CARVALHO, MARIA 

AUXILIADORA FRANCO CARVALHO, IZAURA FRANCO CARVALHO 

VILLELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR PALERMO, FLÁVIO FRANCO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SEVERINO SILVA - 

OAB:107.967/MG, RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:96025/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473, PAULO JOSE GOUVEA JUNIOR - 

OAB:64.236/MG

 Vistos, etc.

 Diante da comprovação do estado de saúde da autora (fl. 194), acolho o 

pedido de fl. 193 para determinar que seja realizada a colheita do seu 

depoimento pessoal na Comarca de Ituiutaba/MG.

 Para tanto, expeça-se carta precatória para a Comarca de Ituiutaba/MG, 

devendo a autora ser intimada pessoalmente por meio de sua Curadora 

Izaura Franco Carvalho Vilela.

 Sendo a Curadora representante do espólio de Geraldo Vilela de 

Carvalho, proceda-se ainda, na oportunidade, com a colheita do seu 

depoimento na condição de representante do espólio.

 No mais, em atenção ao que dispõe o art. 361 do CPC sobre a ordem 

preferencial da produção de prova oral em audiência, devendo o 

depoimento pessoal da parte autora ser colhido antes do depoimento do 

réu (art. 361, inciso II, CPC) e estes realizados antes da inquirição das 

testemunhas arroladas (art. 361, inciso III, CPC), entendo pertinente a 

redesignação da audiência de instrução para o dia 11 de dezembro de 

2018 às 14:00 horas.

 Expeça-se o necessário para colheita do depoimento pessoal dos 

autores. No mais, permanece como deliberado na decisão de fls. 137/143.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 55884 Nr: 2880-57.2006.811.0006
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LUIZA MARQUES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNARA PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 6.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ 

- OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência agendada para o dia 16/10/2018, às 13h30min,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 57636 Nr: 4007-30.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LUIZA MARQUES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNARA PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, 

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:OAB/MT 6.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ 

- OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2.625/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência agendada para o dia 16/10/2018, às 13h30min,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 165243 Nr: 2320-37.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PRESENCIAL RODOVIÁRIOS 

DE FRIGORIFICADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, retirar o 

EDITAL de citação, bem como providenciar sua publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 160265 Nr: 8061-92.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FERNADES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH CERQUEIRA 

COSTA - OAB:13066-ES, HORST VILMAR FUCHS - OAB:12529

 INTIMAÇÃO da parte Autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 15 (quinze)dias, efetuar o preparo, para expedição da Carta Precatória 

a ser expedida para a Comarca de Vitória – ES, no endereço informado às 

fls.304/305.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 89637 Nr: 4919-22.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMETRIO MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DONIZETE DA COSTA, EDIMÉIA MARIA 

DE REZENDE COSTA, COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI CABRERA RODERO - 

OAB:161.438, FERNANDO JOSÉ BELLINI CABRERA - OAB:182425/SP, 

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8857, RENATO GOMES 

NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA PEIXOTOALMEIDA 

DE OLIVEIRA - OAB:49689/GO, NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006

 ... Feitas estas observações, devo lembrar que este Juízo em casos de 

penhora de salários tem adotado o entendimento segundo o qual é 

possível a sua penhora observado o limite de 30% dos rendimentos 

auferidos mensalmente. ... Com efeito, aplicando-se a mesma lógica dos 

entendimentos acima – ainda que não estamos diante de penhora de 

salário, mas de aluguéis – considerando que os frutos do imóvel em 

questão, em tese, salvo prova em contrário, são a única fonte de renda da 

devedora Edméia, reputo necessário a sua limitação ao patamar de 30% 

da renda total auferida dos aluguéis das salas comerciais. Ademais, não 

se verifica prejuízos ao credor em razão desta determinação, pois até 

então, tem-se realizada a penhora do imóvel – o qual, segundo a avaliação 

feita, possui valor demasiadamente superior a dívida exequenda. Ante o 

exposto, DECIDO pela limitação da penhora dos rendimentos da devedora 

EDMÉIA (frutos de aluguéis do imóvel) ao patamar de 30% adotando-se o 

valor atual dos aluguéis. Sendo assim, intimem-se os locatários para que 

ciente desta decisão, informem ao Oficial de Justiça o valor mensal pago à 

título de aluguel pelas salas comerciais e a data de vencimento, bem como 

para que promovam o depósito em conta vinculada ao processo do valor 

correspondente a 30% do valor pago pela locação. Advirta-se os 

locatários que o descumprimento da decisão poderá implicaras em crime 

de desobediência. No mais, a fim de resolver a questão da 

impenhorabilidade, deverá a parte devedora fornecer ao processo as 

seguintes informações: - Imagens do imóvel; - mapa dimensional da área; - 

certidão atualizada de registro de imóveis em nome de todos os 

devedores, incluindo a pessoa jurídica. Para tanto, anoto o prazo de 15 

(quinze) dias. Aportando aos autos as informações, intime-se o credor 

para que manifeste-se a respeito também no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138643 Nr: 8161-18.2011.811.0006

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Q.I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA-EPP, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, CLEBERLEY ALVES DA SILVA, BANCO 

BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL S.A, DEMILSON ALBERTONI ME, 

UBSSC- UNIÃO BENEFICIENTE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DE 

CÁC, GRÁFICA CENTRO OESTE LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO 

GROSSO-SICREDI SUDOESTE/MT, BANCO HSBC BANK BRASIL S.A, 

PAMMELA DRAZDUSKAS, JEFFERSON BORGES DA SILVA, TASCA 

UNIFORMES, CLAUDINEY PEREIRA, SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - 

OAB:11178/MT, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:6062-E, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018, ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A MT, EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4210 MT, GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - OAB:15134, 

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - OAB:6780, JOÉVERTON 

SILVA DE JESUS - OAB:9.946-MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:8.194-A, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 

MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - OAB:8719/MT, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ... Como o edital foi publicado em 02/03/2016 e que caracteriza prazo de 

treze dias de antecedência da assembleia, resta evidenciado o 

descumprimento do prazo estipulado pela lei de regência...Diante de tal 

quadro, verificando o vício de forma insanável – o desrespeito à 

antecedência mínima de quinze dias exigida para a publicação do edital da 

assembléia de credores, nos órgãos de imprensa oficial e privada, 

impõe-se a declaração da nulidade da assembléia de credores que 

deliberou acerca do plano de recuperação judicial. ... Assim, acolho o 

pedido de nulidade arguido às fls. 1926/1928 pela Cooperativa de Crédito 

...para declarar a nulidade da assembleia geral dos credores realizada e, 

por via de conseqüência, determino a convocação de novas datas para a 
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assembléia de credores para os dias 23 de outubro de 2018, às 13:30 

horas na Sala de audiência da 3ª Vara Cível, e no dia 30/10/2018, no 

mesmo horário, para a 2ª convocação. Expeça-se edital com urgência, 

devendo a Recuperanda providenciar a publicação na imprensa oficial, 

sendo: Diário Oficial do Estado de Mato Grosso – IOMAT e em jornal de 

grande circulação local, e acaso não tenha previsão de publicação, em 

jornal de ampla circulação Estadual. ... No que tange a discussão sobre 

cobranças antecipadas realizada por alguns Credores, nos exatos termos 

do despacho de fls. 1939 tal questão será objeto de análise e discussão 

no autuado em apenso sob nº 913-.88.2017.811.0006 – código 212044. 

Desde já ressalto que nesta data proferi despacho no citado autuado, nos 

seguintes termos: No autuado providencie a escrivania a habilitação de 

todos os Credores e respectivos Advogados para fins de ciência e 

intimação de todos os atos lá praticados. Determino o desentranhamento e 

respectiva juntada nos autos de pedido de providências de todas às 

petições subsequentes que tenham por objeto análise sobre incidência ou 

não de descontos, sendo: 1942/1965, 1970, 1983/2012 e 2047/2049. 

Defiro o pedido realizado pelo Administrador para levantamento dos 

honorários depositados, pendentes e vinculados na conta única (fls. 

2014). ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 212044 Nr: 913-88.2017.811.0006

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA, BANCO DO BRASIL 

S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, BANCO BRADESCO 

S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI SUDOESTE/MT, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578-A MT, ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:18927-OAB-MT, ANDRE LUIZ CAMPOS DA NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, BISNEA CRISTINA SILVA - OAB:16.28, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, EDUARDO 

THEODORO FABRINI - OAB:10018, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A MT, GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134, GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - OAB:6780, 

HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO VELLOZO - OAB:109.231/RJ, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236, LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8194-A, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - 

OAB:8719/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de autuado tendo por objeto apurar os inúmeros 

questionamentos levantados pela Recuperanda no sentido da retenção de 

valores por alguns credores após o deferimento do processamento da 

recuperação judicial. ... O Administrador apresentou proposta de 

honorários pela Empresa A. C. LEITE ASSESSORIA EIRELI ME no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil) reais (fls. 2042/2044 Com a apresentação de nova 

proposta, nomeio em substituição à empresa A. C. LEITE ASSESSORIA 

EIRELI - ME para realizar levantamento e apuração acerca da existência ou 

não de valores/lançamentos realizados nas contas da recuperanda, a 

partir da data do deferimento do processamento da recuperação judicial.. 

Intime a Recuperanda para ciência da nomeação e eventual impugnação 

da proposta, em 03 dias. Acaso não impugne, deverá depositar o valor 

dos honorários, em conta vinculada ao juízo. Para o caso da ausência 

imediata de disponibilidade financeira, poderá definir cronograma de 

pagamento para a empresa nomeada. Determino que a Perita nomeada 

proceda o levantamento no prazo de 20 dias. Em sendo constatado algum 

lançamento de débito de dívida da Recuperanda: 1 - deverá indicar a data; 

2 - se ou é não proveniente de contrato de credor titular da posição de 

proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil 

e outras figuras previstas no art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005; 3- Em sendo 

de credor com a prerrogativa do item 2, se o desconto ocorrerá durante o 

prazo de blindagem e/ou posterior; 4 – sendo constatado valores 

descontados e independente da natureza e qualidade do crédito, deverá 

apontar o valor, com dois quadros de atualização, desde a data do 

desconto até a presente data: nos mesmos critério de juros/correção 

previsto no contrato – contratual e outro quadro com incidência de juros 

de 1 % ao mês e correção monetária – INPC. Desde já em sendo 

necessário a requisição de extratos e/ou qualquer e documento para 

realização do levantamento, fica autorizado o Perito diligenciar diretamente 

na instituição financeira, servindo uma cópia desta como “Ofício 

requisitório”. ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 161469 Nr: 9267-44.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADOR DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI MUDESTO DE OLIVEIRA, JACI MUDESTO 

DE OLIVEIRA, MARIA LUIZA LEOCADIO DE OLIVEIRA, VANUZA 

LEOCADIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 105,00 (cento e cinco 

reais), visando o cumprimento do Mandado de Penhora, Avaliação e 

Intimação a ser oportunamente expedido.

 Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), 

clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de 

Diligência”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 55884 Nr: 2880-57.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LUIZA MARQUES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNARA PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 6.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ 

- OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados para tomarem 

conhecimento da audiência agendada para o dia 16/10/2018, às 13h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 57636 Nr: 4007-30.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LUIZA MARQUES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNARA PIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, 

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:OAB/MT 6.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ 

- OAB:15.376 MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2.625/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados para tomarem 

conhecimento da audiência agendada para o dia 16/10/2018, às 13h30min.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001336-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

ROSA LUCENIL DA SILVA LARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001336-31.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSA LUCENIL DA SILVA LARA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc... Cuida-se de embargos de declaração 
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opostos por Porto Seguro CIA de Seguros Gerais em face de Rosa Lucenil 

da Silva Lara. Em síntese, narra a Embargante que sobre o julgado recai 

vício de omissão e contradição, em razão da suposta ausência de 

pronunciamento deste Juízo quanto ao pedido de dedução de suposto 

valor pago pela ré à autora sobre o valor total da condenação, bem como 

quanto a análise do pedido de condenação em litigância de má-fé da 

requerente. Intimada a se manifestar (id. 11451172), a parte embargada se 

manteve silente (id. 11877009). É o relatório. Fundamento e decido. 

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Porto Seguro CIA de 

Seguros Gerais em face de Rosa Lucenil da Silva Lara. Tratando-se de 

Embargos de Declaração, necessário se faz que a parte ao opô-los, 

demonstre em seu requerimento que a decisão judicial esteja maculada por 

omissão, obscuridade ou contradição. In verbis: De acordo com o Art. 

1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material; Assim sendo, é possível 

o complemento da sentença publicada e ainda sem o trânsito em julgado, 

desde que presentes os requisitos acima. No caso dos autos, o 

Embargante manejou os aclaratórios sob o argumento de que houve 

omissão na sentença proferida nos autos no que tange a dedução do 

valor de R$587,53 do valor total da condenação imposta, tendo em vista 

que referida quantia teria sido ressarcido à parte autora na esfera 

administrativa. Quanto a hipótese de omissão, destaca o doutrinador 

Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 

2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719): “A omissão refere-se à 

ausência de apreciação de questões relevantes sobre os quais o órgão 

jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva 

conhecer de ofício.”. Pois bem, o dispositivo da norma concreta elaborada 

nos autos, ficou nos seguintes termos: “Diante do exposto, nos termos do 

art. 487, inciso do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DEMANDA, julgando improcedente o pedido de complementação da 

indenização por invalidez e parcialmente procedente o pedido de 

ressarcimento das despesas médicas, condenando a Requerida ao 

pagamento do valor de R$2.280, 00 (dois mil duzentos e oitenta reais) a 

título de reembolso das despesas médicas, que deverão ser corrigidos 

pelo INPC/IBGE desde o desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação (artigo 406 CC/2002 c/c artigo 161, § 1o CTN).” 

Da leitura do dispositivo da sentença, constata-se que realmente não 

houve posicionamento do juízo em relação ao valor indicado pela ré para 

dedução com relação às despesas médicas a serem ressarcidas a 

autora, de modo que os presentes embargos devem ser acolhidos, pois é 

verossímil quanto a existência de omissão no julgado. Com efeito, passo a 

apreciar a matéria ignorada na sentença. Na inicial, o autor requereu a 

procedência da demanda para que fosse a requerida condenada ao 

reembolso de despesas médicas e hospitalares no valor de R$2.280,00 

(dois mil duzentos e oitenta reais) (id. 4923280). Citada, a requerida 

apresentou defesa alegando ter efetuado o pagamento do valor de 

R$587,53 à autora administrativamente, sendo a omissão quanto ao valor 

indicado passível de punição por litigância de má – fé. Na oportunidade, a 

requerida anexou aos autos o comprovante de transferência do valor 

supracitado (id. 9803158) à parte autora, bem como o documento 

denominado “parecer DAMS” o qual demonstra os valores acobertados 

pela ré com relação a cada seguimento de despesas médicas elencadas 

pela autora. O documento demonstra que o pagamento das despesas 

médicas possui relação com o dano sofrido pela autora, qual seja, dano 

em membro inferior, uma vez que o parecer aponta o tratamento cirúrgico 

em razão de fratura na perna – rotula. Sendo assim, é pertinente o 

abatimento da referida quantia no valor da condenação quanto as 

despesas médico – hospitalares sustentadas pelo autor, passíveis de 

ressarcimento pela ré. Deste modo, tendo sido realizado o pagamento 

parcial pela requerida à autora quanto às despesas médico - hospitalares, 

deverá ser deduzida a quantia paga no valor de R$ 587,53 (quinhentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos) do valor de R$2.120,00 

(dois mil centos e vinte), demonstrado pela nota fiscal de id. 492338, 

suportados pela autora. Sendo assim, a título de despesas médico – 

hospitalares, deverá a autora ser ressarcida no valor de R$1.532,47 (Um 

mil quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos). Quanto ao 

valor da despesa relativa a aquisição de uma muleta, permanece incólume 

o valor, tendo em vista que a quantia paga pela ré (R$587,53) diz respeito 

tão somente as despesas médico – hospitalares. Assim, impõe-se à 

requerida o ressarcimento do valor de R$1.692,47 (um mil seiscentos e 

noventa e dois e quarenta e sete reais). No mais, no que diz respeito a 

condenação da autora em litigância de má- fé em razão da omissão na 

inicial quanto ao valor pago pela ré, tenho que não merece acolhimento, 

tendo em vista que o pagamento foi realizado quando a ação já se 

encontrava em curso, ou seja, após o protocolo da inicial. Sendo assim, 

fica suprida a omissão apontada, contudo, deixo de condenar a autora à 

litigância de má-fé por não vislumbrar que a autora tenha praticado 

qualquer ato previsto no art. 80 do CPC. Portanto, a omissão do julgado em 

relação a dedução do valor pago pela ré e pedido de condenação em 

litigância de má – fé passa a ficar suprida. Assim sendo, entrego 

PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO a fim de que seja 

suprida a omissão apontada, sendo acolhida a pretensão da requerida 

para deduzir o valor de R$587,53 das despesas médico - hospitalares a 

serem ressarcidas à autora. De outro lado, é improcedente o pedido de 

condenação da autora em litigância de má-fé. Pelos fundamentos acima, a 

parte dispositiva da sentença ficará nos seguintes termos: “Diante do 

exposto, nos termos do art. 487, inciso do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DEMANDA, julgando improcedente o pedido de 

complementação da indenização por invalidez e parcialmente procedente o 

pedido de ressarcimento das despesas médicas, condenando a Requerida 

ao pagamento do valor de R$1.692,47 (um mil seiscentos e noventa e dois 

reais e quarenta e sete centavos) a título de reembolso das despesas 

médicas, que deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE desde o desembolso 

e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (artigo 

406 CC/2002 c/c artigo 161, § 1o CTN).” No mais, permanece incólume a 

sentença proferida. Cumpra-se nos termos da sentença. Cáceres/MT, 28 

de agosto de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003238-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CESAR MOREIRA SOARES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003238-19.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA RÉU: AIRTON CESAR MOREIRA 

SOARES Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por MARIA 

APARECIDA OLIVEIRA em desfavor de AIRTON CESAR M. SOAREAS. 

Tramitando regularmente o feito a parte autora colacionou nos autos 

petição informando a composição de acordo, requerendo sua 

homologação e extinção do feito conforme (id. 14769460). No acordo a 

parte requerida Airton Cesar M. Soares reconheceu a divida liquida, certa 

e exigível da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e pagará 

este valor em 3 (três) parcelas consecutivas de R$ 833,33 (oitocentos e 

trinta e três reais e trinta e três centavos). Analisando os termos e 

condições do referido acordo, não vislumbro qualquer vício impeditivo da 

sua homologação. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo entabulado e anexado no (id. 14769460), para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos e DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos 

do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Arquive-se. Cáceres, 28 de Agosto de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000037-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPARK COM. E SERV.REPRESENTACAO LTDA - ME (IMPETRADO)

CRISTIANE CEBALHO DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Acolho integralmente a cota ministerial e Decido: (a) Intime-se 

o Município de Cáceres para que no prazo de 05 (cinco) dias digitalize a 
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defesa apresentada pelo meio físico; (b) Promova-se efetivamente a 

citação da parte requerida Multipark Comércio Serviço de Representações 

Ltda-ME para apresentar, querendo, informações no prazo legal; (c) Após, 

ao Ministério Público. Depois, conclusos. Cáceres, 12 de julho de 2016. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000412-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELCI JACQUES ANDRADE (ADVOGADO(A))

J H CARNEIRO CARVALHO CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo 

Município de Cáceres contra Carneiro & Carvalho Construtora LTDA., no 

qual, devidamente intimado para manifestar sobre a devolução da carta 

precatória sem sucesso, deixou de fazer. Os autos vieram conclusos É o 

que merece registro. Fundamento e decido. É caso de extinção do feito 

sem resolução de mérito. Embora devidamente intimada, a parte autora não 

atendeu à determinação deste Juízo para manifestar sobre a devolução da 

carta precatória sem sucesso, questão essencial ao regular 

desenvolvimento processual. Com efeito, o não cumprimento da 

determinação retro conduz à extinção do feito sem adentrar ao mérito da 

causa, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) JULGAR 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso IV, do CPC; b) Sem custas e honorários, eis que tramitou sob o pálio 

da Justiça Gratuita; c) Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

devidas; d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 02 

de agosto de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150109 Nr: 8826-97.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAIA ABUTAKKA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Adorno Lopes - 

OAB:14308, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, JANAINA 

HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA ALBINO - 

OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE - 

OAB:12.768, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:12985

 Em obediência ao art. 1º do Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da 

Corregedoria Nacional de Justiça, conduzo os autos em carga ao 

Executado para que fique ciente de que será expedido alvará judicial em 

favor do Exequente referente ao valor de fls.132 e, querendo, impugne o 

ato no prazo legal. Concomitantemente, intimo também a Parte Exequente, 

via DJE/MT, dando-lhe conhecimento do teor desta certidão, bem como, 

querendo, igualmente, impugne o referido ato, no prazo ora assinalado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 164343 Nr: 1535-75.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 01 

volume (89 folhas)e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Requerente, via DJE/MT, através de sua advogada, para que no 

prazo de 15 dias requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154426 Nr: 1824-42.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE ALMEIDA MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que estes autos retornaram da instância superior contendo 01 

volume (77 folhas)e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, 

INTIMO a Requerente, via DJE/MT, através de seu advogado, para que no 

prazo de 15 dias requeira o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 83783 Nr: 10293-53.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo o Executado, via 

DJE/MT, para que, no prazo de 05 dias, compareça a esta serventia a fim 

de assinar a sua petição de fls. 38/39, considerando que encontra-se 

apócrifa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 21293 Nr: 2149-03.2002.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DIONELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Em obediência ao art. 1º do Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da 

Corregedoria Nacional de Justiça, conduzo os autos em carga ao 

Executado para que: 1) fique ciente de que será expedido alvará judicial 

em seu favor referente aos valores de fls.238/239 e, querendo, impugne o 

ato no prazo legal; 2)informe nos autos os dados bancários (nome e 

números do banco, agência e conta, bem como do CNPJ)onde pretende 

ver depositados o referido montante. Concomitantemente, intimo também a 

Parte Exequente, via DJE/MT, dando-lhe conhecimento do teor desta 

certidão, bem como, querendo, igualmente, impugne o referido ato, no 

prazo ora assinalado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 170404 Nr: 6571-98.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA DANIELE BASTO NEVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CEZAR NONATO DA 

COSTA - OAB:12985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, por ora, deixo de expedir a certidão de crédito em favor 

do perito nomeado, considerando que ainda não foram apreciados pela 

magistrada as manifestações de fls. 149, 151 e 156. Isto posto, amparada 

pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Requerente, via DJE/MT, a fim 
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de que, no prazo de 15 dias se manifeste acerca do laudo pericial de fls. 

157/159.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON CARDOZO AGUILHERA (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO os Advogados das partes da audiência de conciliação DESIGNADA 

para dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 14h15min (MT), devendo estar no 

ato acompanhado de seus clientes independentemente de intimação 

pessoal, sob pena de condenação em contumácia/revelia. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002282-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BRUNO DE SOUZA (REQUERENTE)

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/10/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002324-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATACILIO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANA CLARA DIAS NANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 08/10/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002829-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

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

HEMERSON LEITE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OTICA FRAN EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

17/10/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011109-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI CLARA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004151-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO (ADVOGADO(A))

PEDRO NETO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO BORDONI RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 12/12/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003047-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523). R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002496-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA VENUTI (REQUERENTE)

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002496-28.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA ROSA VENUTI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve 

ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência 
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de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado termo de 

audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e não 

comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. 

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo 

sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003377-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ALVES FERRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

LUCAS GONCALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ANTE A DEVOLUÇÃO DA CARTA DE CITAÇÃO DO RECLAMADO LUCAS 

GONCALVES DE ARAUJO, INDIQUE NOVO ENDEREÇO PARA A CITAÇÃO 

DO MESMO EM 5 DIAS

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000949-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MACKELL ELLURHE ARRUDA MARTINS (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/10/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA PEREIRA CAVALCANTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/10/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003756-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

FABRICIO DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002596-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

17/10/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002597-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GIL DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/10/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002600-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDMILSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/10/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002601-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE ROMAIS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/10/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 
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comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010963-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL JAIME RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

R$ 376,85

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003275-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003275-46.2017.8.11.0006. REQUERENTE: PAULA RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 28 

de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011902-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVAL MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

ADEMIR ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011953-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOAO VIANA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011953-62.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO VIANA FERREIRA 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Acerca da competência para processar e julgar as ações de 

cobrança de diferença de URV, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso proferiu a seguinte decisão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES 

DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE 

ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC – REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM 

A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA 

E À SEGURANÇA JURÍDICA – INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS 

PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC. O Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das 

decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que 

visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito 

que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para 

todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas. 

Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam a efetiva 

repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e 

a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança 

jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. Acolhido o IRDR e 

fixadas a teses a serem debatidas devem ser suspensos as demandas 

que versem sobre o tema (CPC, 982, I). (IncResDemRept 85560/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 20/07/2017, 

Publicado no DJE 03/08/2017)” Assim, considerando a decisão proferida 

pelo Des. Relator Márcio Vidal, na Seção de Direito Público, nos autos nº 

0085560-68.2016.8.11.0000 – 85560-2016, Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas n. 85560/2016, SUSPENDE-SE o andamento 

processual do presente feito até julgamento do incidente supra. Importa 

dizer que a decisão objetiva assegurar a uniformidade das decisões 

judiciais, contemplando os princípios da isonomia e da segurança jurídica. 

Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011947-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA (ADVOGADO(A))

TEREZA MARIA DE MORAES SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011947-55.2016.8.11.0006. REQUERENTE: TEREZA MARIA DE MORAES 

SOUZA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos, etc. Acerca da competência para processar e julgar as ações de 

cobrança de diferença de URV, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso proferiu a seguinte decisão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS-IRDR – AÇÕES 

DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

COMUM OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – JUÍZO DE 

ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC – REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM 

A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO E RISCO DE OFENSA À ISONOMIA 

E À SEGURANÇA JURÍDICA – INCIDENTE ACOLHIDO – SUSPENSÃO DOS 

PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 982, I do CPC. O Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas-IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das 

decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que 

visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito 

que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para 

todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas. 

Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam a efetiva 

repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e 

a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança 

jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. Acolhido o IRDR e 

fixadas a teses a serem debatidas devem ser suspensos as demandas 

que versem sobre o tema (CPC, 982, I). (IncResDemRept 85560/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 20/07/2017, 

Publicado no DJE 03/08/2017)” Assim, considerando a decisão proferida 

pelo Des. Relator Márcio Vidal, na Seção de Direito Público, nos autos nº 

0085560-68.2016.8.11.0000 – 85560-2016, Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas n. 85560/2016, SUSPENDE-SE o andamento 

processual do presente feito até julgamento do incidente supra. Importa 

dizer que a decisão objetiva assegurar a uniformidade das decisões 

judiciais, contemplando os princípios da isonomia e da segurança jurídica. 

Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))
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WILMA DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010226-05.2015.8.11.0006. REQUERENTE: WILMA DE ARRUDA GOMES 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para 

que se manifeste acerca da manifestação da executada, no prazo de 10 

(dez) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS (ADVOGADO(A))

LEONOR LEITE DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002371-89.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LEONOR LEITE DE MIRANDA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Inicialmente, em relação 

ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da parte 

requerente, devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de 

agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002307-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA CASSIANA DE ARRUDA CUIABANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002307-79.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA CASSIANA DE 

ARRUDA CUIABANO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópias legíveis dos documentos 

pessoais, como RG e CPF, bem como junte em nome da autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004974-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRF COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

TRIUMPH MOTORCYCLES BRAZIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004974-38.2018.8.11.0006. REQUERENTE: HUDSON CARLOS ALMEIDA 

SANTOS REQUERIDO: TRIUMPH MOTORCYCLES BRAZIL LTDA., GRF 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar em nome 

da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) 

nos autos, para o fim de fixar a competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 28 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012769-78.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

CONSORCIO NACIONAL RECON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012769-78.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA LUCIA DA SILVA LEITE 

REQUERIDO: CONSORCIO NACIONAL RECON Vistos, etc. Intime-se a parte 

requerente acerca do depósito voluntário realizado pelo requerido, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de 

agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003509-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IARA LEMES DA SILVA BASSAN (REQUERENTE)

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 98 de 886



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003509-28.2017.8.11.0006. REQUERENTE: IARA LEMES DA SILVA 

BASSAN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Chama-se 

o feito à ordem. Compete à parte autora fazer a juntada dos documentos 

essenciais ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 319 e ss. CPC. No 

caso para deslinde do processo e apurar eventual ilegalidade no pacto 

firmado entre as partes, deve necessariamente a autora juntar os 

contratos firmados entre os litigantes ou comprovar a impossibilidade de 

fazê-lo, o que não se infere no processo. Assim, intime-se a parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias juntar os contratos que aponta como 

nulos, sob pena de indeferimento da inicial. Depois, conclusos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004992-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN (ADVOGADO(A))

ADILSON AQUER DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004992-59.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ADILSON AQUER DE 

MIRANDA REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Inicialmente, em relação ao 

pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do 

reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. No mais, aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação designada nos autos, devendo a s partes serem 

intimadas acerca da solenidade. Na data da audiência, caso não haja 

acordo, a parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos 

termos do Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 

23, ambos da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de 

agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007510-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

NILSA CORNELIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Eva de Fátima Guimarães (REQUERIDO)

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENILSON HILARIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007510-56.2017.8.11.0006. REQUERENTE: NILSA CORNELIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENILSON HILARIO DOS SANTOS, EVA DE FÁTIMA 

GUIMARÃES Vistos, etc. Designa-se o dia 25 de outubro de 2018 às 

14h00min, para a realização de audiência de instrução. Intimem-se as 

partes acerca da solenidade agendada, devendo trazerem consigo até 03 

(três) testemunhas. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003220-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA GIMENEZ NOGUEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010696-36.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

VANUSA ARRUDA FIALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002611-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

TIANNY CAMILA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/10/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002929-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA GOMES LIMA (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RUSSO (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)
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SIDNEI GILSON DOCKHORN (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004012-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILLIAN PIRES DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004474-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SIDNEI DA SILVA SOUZA SALVADOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002303-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO CARDOSO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002478-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RUTE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DE CAMPOS COLETA (REQUERENTE)

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010179-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMANUEL THIAGO GARCIA DA MOTTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002626-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDREA KARLA VARGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/10/2018 Hora: 16:15 MT, devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002676-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

ANELY DA CRUZ FAVALESSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

RAFAEL VENTURA PERGO (ADVOGADO(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

RECORRIDO(A) APRESENTAR CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010640-42.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI (ADVOGADO(A))

EVANETE EGIDIA DA SILVA SOUSA (EXEQUENTE)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA (ADVOGADO(A))

ODONTO MEDICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

15022037, PARA QUE INDIQUE BEM PENHORÁVEIS NO PRAZO DE 05 

DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012175-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

CRISTIANE OLANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDAS NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011732-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))
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DURVALINO CRISTO DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDAS NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003907-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JESSICA DE SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDAS NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

ATILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira (ADVOGADO(A))

RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011445-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DE CARVALHO SOUZA (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDAS NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004824-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

GERAILZA DA COSTA VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002647-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CEBALHO RIBEIRO (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/10/2018 Hora: 13:00 MT, devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003779-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDAS NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003547-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004497-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADVAN PEREIRA PEDROSA JUNIOR (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004497-49.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE ADVAN PEREIRA 

PEDROSA JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011720-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA JOVELINA FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASIO EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

FLAVIA TIEZZI COTINI DE AZEVEDO SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011720-65.2016.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITA JOVELINA 

FRANCA DA SILVA REQUERIDO: DAMASIO EDUCACIONAL S.A. Vistos, 

etc. Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove sua atual hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do 

recurso. Após, conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JANAINA VERDECIO TOMICHA (REQUERENTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001208-11.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JANAINA VERDECIO 

TOMICHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte 

Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004127-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIANA DA SILVA CANDIA MARQUES (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004127-70.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA LUCIANA DA SILVA 

CANDIA MARQUES REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Intime-se a parte 

Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004287-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004287-95.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIO CAMPOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual hipossuficiência 

financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, conclusos. 

Cumpra-se CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005364-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA BUCK (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005364-42.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CLEMILDA BUCK REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente declaração de 

hipossuficiência financeira datada e atualizada, sob pena de deserção do 

recurso. Após, conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011836-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011836-71.2016.8.11.0006. REQUERENTE: TATIANE DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente declaração de 

hipossuficiência financeira datada e atualizada, sob pena de deserção do 

recurso. Após, conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011872-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011872-16.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CLAUDIA CRISTINA MARTINS 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Intime-se a 

parte Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua 

atual hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004711-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BEISA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1004711-40.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BEISA PEREIRA LEITE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte Recorrente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual hipossuficiência 

financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, conclusos. 

Cumpra-se CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011080-33.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES (ADVOGADO(A))

ROBERTO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N S COMERCIO DE PARABRISAS E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002648-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

SONIA CEBALHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/10/2018 Hora: 13:15 MT, devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005277-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDAS NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003574-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

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

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

R$ 376,85

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010460-21.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIRCE MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU (ADVOGADO(A))

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA (ADVOGADO(A))

ODONTO MEDICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523). R$ 7.384,71 (SETE MIL, TREZENTOS E 

OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002649-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

JOSE NOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/10/2018 Hora: 13:30 MT, devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010912-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

WALDEMIR CHAVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011490-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

EZEQUIAS ROSA DA ROCHA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO, PARA 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO CÁLCULO, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, DE ACORDO COM O PROVIMENTO 40/2014-CGJ CUSTAS: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002650-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JEFFERSON WILLIAM SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/10/2018 Hora: 13:45 MT, devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002651-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON WILLIAM SOUZA GOMES (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/10/2018 Hora: 14:00 MT, devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002652-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAINE SALES SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 18/10/2018 Hora: 14:15 MT, devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 84517 Nr: 73-59.2009.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME PASTICK GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, TODIMO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE AVELINO DE NOVAES 

JUNIOR - OAB:11180, LUIZ EMIDIO DANTAS - OAB:3540, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos etc.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO.

Infere-se dos autos que o débito foi devidamente quitado.

Proceda-se ao necessário para o levantamento dos valores depositados, 

devendo ser depositado na conta informada às fls. 154.

Assim, diante da quitação do débito, deve o feito ser extinto pelo 

cumprimento integral da obrigação.

Posto isso, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA a presente EXECUÇÃO.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 87528 Nr: 3033-85.2009.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR JULIANO SEONECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A (BV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO - 

OAB:7.800/MT, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684 A

 INTIMO O DR DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA PARA EM 24 HORAS 

PROMOVER A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS CI 87528 NA SERVENTIA, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO .

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002600-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDMILSON RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Cáceres, MT 28 de agosto de 2018 Dados do processo: Processo: 

1002600-49.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 19.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EDMILSON RODRIGUES DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que 

se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, 

nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/10/2018 

Hora: 14:30 (MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: 

RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341 (DSS)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004993-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR MARIA REGINALDO SILVA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004993-44.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NADIR MARIA REGINALDO 

SILVA REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO 

PANTANAL Vistos, etc. Em síntese, a requerente alega ser proprietária de 

um imóvel que possui matrícula de consumo perante a requerida sob o n°. 

8745-9. Aduz ainda que foi surpreendida com o corte do fornecimento de 

água de sua residência, sendo que, ao olhar a caixa de correspondência, 

havia uma carta da requerida informando a suspensão do serviço. Ao 

olhar o referido documento, a requerente verificou que a residência em 

que deveria ter havido o corte não era dela, e sim de CLAUDINEIA DE 

OLIVEIRA (matrícula n°. 8748-3). Com isto, recorreu ao judiciário, 

requerendo em sede de tutela de urgência o restabelecimento do 

fornecimento de água em sua residência. Vieram os autos conclusos. É o 

necessário relato. Decide-se. Reporta-se ao pedido de tutela de urgência, 

com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Para tanto, exige a lei a 

conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da medida. Dos autos, 

há documentos indicadores da verossimilhança das alegações da 

requerente, porque restou demonstrado que foi realizado o corte 

equivocado de sua unidade, sendo que a suspensão do fornecimento 

deveria ter sido realizada na matrícula n°. 8748-3. Com relação ao perigo 

na demora, está cabalmente demonstrado, vez que a requerente, apesar 

de estar quite com os pagamentos de suas faturas, está impossibilitada de 

usufruir do abastecimento de água, a impedindo de realizar serviços 

essenciais a manutenção de sua vida e saúde. Assim, diante dos fatos 

narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o 

deferimento da tutela pretendida e medidas necessárias para cumprimento 

da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos 

legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 

330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à 

requerida que restabeleça o fornecimento de água na residência da parte 

autora, cuja matrícula é n. 8745-9, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

c) O não cumprimento da liminar acarretará em crime de desobediência por 

parte do diretor da requerida; d) Anote-se, outrossim, que o fato narrado 

na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 
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nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da 

prova em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito 

do mesmo, nos termos requeridos na inicial; e) Cite-se e intime-se a parte 

promovida, nos termos e forma legais; f) Dispensada a audiência de 

conciliação, em razão da natureza da ação; g) Intimem-se as partes 

acerca da presente decisão; h) Cumpra-se. Cáceres/MT, 28 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria 

n. 1.024/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011740-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

LF CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

ABILIO MALDONADO QUINA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011740-90.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: LF CONSTRUTORA LTDA - ME 

EXECUTADO: ABILIO MALDONADO QUINA Vistos, etc. Trata-se de pedido 

formulado pelo executado para que o presente feito seja suspenso até o 

julgamento da ADPF n°. 483. Passa-se a decidir. Analisando o petitório de 

id. 13217671, verifica-se que o executado mencionou o Enunciado n°. 175 

do FONAJEF. Ocorre que tal Enunciado somente possui validade no âmbito 

dos Juizados Especiais Federais, não podendo ser aplicado a este juízo. 

Ademais, o FONAJE, ao qual aplica-se neste juízo, editou o Enunciado n°. 

165, ao qual dispõe que os prazos são contados em dias corridos. Vale 

frisar que na ADPF em comento não há qualquer determinação de 

suspensão de autos ou de contagem de prazos em dias úteis, motivo pelo 

qual indefere-se o pleito da parte executada. Intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente cálculo atualizado da 

dívida e requerer o que entender de direito. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de 

agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005823-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CAMILA PEREIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005823-44.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CAMILA PEREIRA DE CASTRO 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifica-se que na sentença de id. 12970316 

consta erro material em relação ao pagamento de custas e honorários. Isto 

posto, nos termos do art. 494, I, do CPC, retifico a sentença mencionada 

retro, excluindo do texto o parágrafo "Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95". No mais, permanece a sentença inalterada. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011403-67.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIA ROSA VIANA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011403-67.2016.8.11.0006. REQUERENTE: IVANIA ROSA VIANA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se 

que na sentença de id. 11277492 consta erro material em relação ao 

pagamento de custas e honorários. Isto posto, nos termos do art. 494, I, 

do CPC, retifico a sentença mencionada retro, excluindo do texto o 

parágrafo "Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95". No mais, permanece 

a sentença inalterada. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de 

agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012107-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012107-80.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ALINE DA SILVA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Requerente comprovou 

sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da 

justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Intime-se a parte Requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-40.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSEFINA PORFIRIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

Gazin Ind. Com. de Móveis e Eletrodoméstico Ltda (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010062-40.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JOSEFINA PORFIRIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: GAZIN IND. COM. DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICO LTDA Vistos, etc. Considerando que a parte 

Requerente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso de ambas as partes somente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem as contrarrazões. 

Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011061-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVONETE DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011061-90.2015.8.11.0006. REQUERENTE: IVONETE DA SILVA RIBEIRO 

REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Vistos, etc. Considerando que a parte Requerente comprovou sua atual 
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hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

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

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000034-64.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GERSON JOSE DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Considerando que a parte Requerente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

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

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004895-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFRAN FREITAS ROCHA (REQUERENTE)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1004895-93.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSEFRAN FREITAS ROCHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte contrária já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JULIETA DAS DORES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001367-51.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JULIETA DAS DORES DE 

CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Requerente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Requerida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011735-68.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011735-68.2015.8.11.0006. REQUERENTE: IZABEL DE ARRUDA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte contrária já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENAMARA ROCHA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

GIRLENE DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS (ADVOGADO(A))

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010141-82.2016.8.11.0006. REQUERENTE: GIRLENE DE CARVALHO 

SILVA REQUERIDO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO Vistos, etc. Considerando que a parte Requerente comprovou sua 

atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

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

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011196-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

RODRIGO PASSOS DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011196-68.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RODRIGO PASSOS DE 

BARROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Requerente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Requerida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006086-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA (ADVOGADO(A))

EVELYN MEURA GOMES ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006086-76.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EVELYN MEURA GOMES 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020082-90.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA E FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA DIAS (ADVOGADO(A))

BONSUCESSO PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8020082-90.2015.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA E 

FARIA REQUERIDO: BONSUCESSO PROMOTORA DE VENDAS E 

SERVICOS LTDA Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO LELIS DE AQUINO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001230-69.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VANILDO LELIS DE AQUINO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Requerente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Requerida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA BENEDITA CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000105-66.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA BENEDITA CHAVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

parte Requerente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Requerida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010713-09.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ALDO PAIZANO LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIUSELENE BONET ZOMER (ADVOGADO(A))

TIAGO KLEIN DIAS (ADVOGADO(A))

GIOVANI BONET ZOMER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010713-09.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ALDO PAIZANO LEITE JUNIOR 

REQUERIDO: GIOVANI BONET ZOMER Vistos, etc. Considerando que a 

parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011737-72.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALTER DOMINGUES FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011737-72.2014.8.11.0006. REQUERENTE: VALTER DOMINGUES FILHO 

REQUERIDO: MARIA JOSE DE MAGALHAES Vistos, etc. Considerando que 

a parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-63.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

WILSON LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010356-63.2013.8.11.0006. REQUERENTE: WILSON LIMA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.
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Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013483-77.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

REGINALDO SILVA ANDRADE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Ildo de Assis Macedo (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8013483-77.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: REGINALDO SILVA ANDRADE 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista 

que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012307-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

SMILES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012307-24.2015.8.11.0006. REQUERENTE: JULIANA VITORIA VIEIRA 

MATTIELLO REQUERIDO: SMILES S.A., GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, 

etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo 

em vista que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 

de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-18.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ESTELVINA APARECIDA RIBAS DE NEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010057-18.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ESTELVINA APARECIDA 

RIBAS DE NEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011683-72.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

ANA MARIA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011683-72.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ANA MARIA GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

JAIRO GARCIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. MARQUES DE ARRUDA - ME (REQUERIDO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010533-22.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JAIRO GARCIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, R. A. MARQUES DE ARRUDA 

- ME Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente comprovou sua 

atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

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

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003752-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIA DA GAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (ADVOGADO(A))

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI (ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003752-06.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIA DA GAMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003865-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003865-57.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DEBORA SOARES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 
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recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003621-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ROSA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003621-31.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDIMAR ROSA NOGUEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010858-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010858-94.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DIEGO OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003121-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

MANOEL JUNIR CARVALHO DE PAULA (REQUERENTE)

EDMILSON FORTES BARRETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003121-62.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL JUNIR CARVALHO 

DE PAULA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003306-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

LUIZ SANTANA BACA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003306-03.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ SANTANA BACA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003106-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003106-93.2016.8.11.0006. REQUERENTE: DANIEL FELIPE DE SOUZA 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003656-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003656-88.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA BENEDITA 

NASCIMENTO DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

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

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011405-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011405-37.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA DE JESUS DA SILVA 

CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010980-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MASCARENHAS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010980-10 .2016 .8 .11 .0006 .  REQUERENTE:  RO S A N G E L A 

MASCARENHAS BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

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

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002728-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

LORRAINE DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002728-40.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LORRAINE DA SILVA MOURA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002736-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002736-17.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011168-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO LIVRAMENTO RODRIGUES (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011168-03.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL DO LIVRAMENTO 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

parte Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003833-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADOLF HINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003833-52.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ADOLF HINS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente comprovou 

sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da 

justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o 

recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011840-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011840-11.2016.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Requerente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010848-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

CATILENE APARECIDA ARTIAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010848-50.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CATILENE APARECIDA 

ARTIAGA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

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

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011254-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

ELIZABETH ANGELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011254-71.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ELIZABETH ANGELA DOS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005901-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BETINA DOS SANTOS GABRIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005901-38.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BETINA DOS SANTOS 

GABRIEL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte Recorrente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010844-47.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAYCON CAMILO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010844-47.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MAYCON CAMILO LEITE 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia 

Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MARTINIANO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010000-29.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARCO AURELIO 

MARTINIANO DE ARAUJO REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011964-28.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

GILBERTO BORDONI RIBEIRO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011964-28.2015.8.11.0006. REQUERENTE: GILBERTO BORDONI RIBEIRO 

- ME REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010987-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEYTON VITOR MODESTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FURTADO AYRES (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010987-02.2016.8.11.0006. REQUERENTE: CLEYTON VITOR MODESTO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

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

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de agosto de 2018.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

LEONICE DE CAMARGO MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000545-62.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LEONICE DE CAMARGO 

MARQUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010974-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

REIKO GISELE HAYASHIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010974-03.2016.8.11.0006. REQUERENTE: REIKO GISELE HAYASHIDA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Requerente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012033-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SOARES DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012033-26.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ELIAS SOARES DOS SANTOS 

FILHO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

etc. Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

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

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010757-96.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GARCIA DE LIMA (REQUERENTE)

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010757-96.2012.8.11.0006. REQUERENTE: DANIEL GARCIA DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005153-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1005153-06.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DIONEIA DE CARVALHO 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-62.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

PAULO DELUQUI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010261-62.2015.8.11.0006. REQUERENTE: PAULO DELUQUI REQUERIDO: 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011918-78.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERREIRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

MANOEL SIMAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELLA FONTE PURIFICADORES (REQUERIDO)

HERNANI ZANIN (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011918-78.2011.8.11.0006. REQUERENTE: MANOEL SIMAO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BELLA FONTE PURIFICADORES, LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GISELE DA CRUZ VARGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001239-31.2017.8.11.0006. REQUERENTE: GISELE DA CRUZ VARGAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010574-57.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010574-57.2014.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA MADALENA PEREIRA 

LEITE REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001207-26.2017.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITO ELSON MARQUES 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012466-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012466-64.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ANGELINA DE OLIVEIRA 

COSTA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011226-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LANDIM DE SOUZA (REQUERENTE)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011226-06.2016.8.11.0006. REQUERENTE: NEIDE LANDIM DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

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

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010682-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENAMARA ROCHA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

KLEBER MAGALHAES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010682-18.2016.8.11.0006. REQUERENTE: KLEBER MAGALHAES 

FERREIRA REQUERIDO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente comprovou sua 

atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

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

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010411-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCIA SOARES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010411-09.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARCIA SOARES BATISTA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ JAIVONE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000618-34.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JORGE LUIZ JAIVONE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que a 

parte Requerente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, 

defere-se a esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso de ambas as partes somente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem as contrarrazões. 

Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-79.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CONCEICAO DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010040-79.2015.8.11.0006. REQUERENTE: CONCEICAO DA SILVA 

MENDES REQUERIDO: GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012502-09.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIDIMO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012502-09.2015.8.11.0006. REQUERENTE: DIDIMO JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012833-88.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA LAURA DE OLIVEIRA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012833-88.2015.8.11.0006. REQUERENTE: VALQUIRIA LAURA DE 

OLIVEIRA CORREA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 

SEFAZ MT Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010736-18.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA (ADVOGADO(A))

ROSELY ANITA LUSTIG CEBALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Digibras Indústria do Brasil SA. (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA (ADVOGADO(A))

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010736-18.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ROSELY ANITA LUSTIG 

CEBALHO REQUERIDO: DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL SA., EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

MARLI DA SILVA BOF (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001672-35.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARLI DA SILVA BOF 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte Requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual hipossuficiência 

financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, conclusos. 

Cumpra-se CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002411-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002411-08.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO PEDRO RIBEIRO 
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REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Intime-se a parte 

Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove sua atual 

hipossuficiência financeira, sob pena de deserção do recurso. Após, 

conclusos. Cumpra-se CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO (ADVOGADO(A))

MARIA LAUDELINA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010568-16.2015.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA LAUDELINA SOARES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003021-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GESSICA CRISTINA CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003021-10.2016.8.11.0006. REQUERENTE: GESSICA CRISTINA CAETANO 

DA SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos 

de admissibilidade, recebe-se o recurso apresentado pela parte 

Requerida, somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove sua atual hipossuficiência financeira, sob pena de 

deserção do recurso. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de 

agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011871-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011871-31.2016.8.11.0006. REQUERENTE: LARISSA BRITO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A Vistos, etc. 

Considerando que a parte Recorrente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. 

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

apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003822-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDJUNIO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003822-23.2016.8.11.0006. REQUERENTE: EDJUNIO DA COSTA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte Recorrente 

comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a esta os 

benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003598-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ARTEMIS DO AMARAL PINHO CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003598-85.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ARTEMIS DO AMARAL PINHO 

CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011190-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORLEANDRO DA SILVA VITAL (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011190-61.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ORLEANDRO DA SILVA 

VITAL REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

etc. Considerando que a parte Requerente comprovou sua atual 

hipossuficiência financeira, defere-se a esta os benefícios da justiça 

gratuita. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo 

em vista que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 

de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010889-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010889-17.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

SUELLEN FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002813-26.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SUELLEN FERREIRA DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011841-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE MACHADO NETO (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011841-93.2016.8.11.0006. REQUERENTE: JOAQUIM JOSE MACHADO 

NETO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002922-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA (ADVOGADO(A))

BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINNET MENDES DANTAS (ADVOGADO(A))

BRUNO CORDOVA FRANCA (ADVOGADO(A))

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002922-40.2016.8.11.0006. REQUERENTE: BENEDITA GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS 

DO PANTANAL Vistos, etc. Presentes os requisitos de admissibilidade, 

recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 

da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal. 

Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012524-67.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA (ADVOGADO(A))

HEVERILDE DE CARVALHO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012524-67.2015.8.11.0006. REQUERENTE: HEVERILDE DE CARVALHO 

NOGUEIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003767-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GISLENE DOMINGAS TABORGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1003767-72.2016.8.11.0006. REQUERENTE: GISLENE DOMINGAS 

TABORGA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010838-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VANDA APARECIDA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010838-06.2016.8.11.0006. REQUERENTE: VANDA APARECIDA SILVA 

DE SOUSA REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista que a parte recorrida já 

apresentou as contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma 

Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

MOACIR CAMPOS DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000553-39.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MOACIR CAMPOS DOS 

ANJOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a parte 

Recorrente comprovou sua atual hipossuficiência financeira, defere-se a 

esta os benefícios da justiça gratuita. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebe-se o recurso somente no efeito devolutivo, nos 

termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Recorrida para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente as contrarrazões. Após, remetam-se 

os autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002480-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

HERBERT DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002480-40.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DOUGLAS DA SILVA ROCHA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A, ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso somente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Tendo em vista 

que a parte recorrida já apresentou as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de agosto de 

2018.

Sentença

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

Processo Número: 1003861-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA GONCALVES DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA 

DE CÁCERES (INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003861-83.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARISA GONCALVES DA 

SILVA COSTA INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n° 9.099/95. DECIDE-SE. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que pedido formulado por 

meio da presente actio possui natureza de jurisdição voluntária, a qual é 

processada pelo rito especial previsto nos artigos 719 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Entretanto, o Enunciado n.º 08 do FONAJE - 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais é claro o bastante ao dispor, 

litteris: As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais. Desta forma, como os procedimentos 

de jurisdição voluntária devem obedecer ao rito estabelecido nos artigos 

719 e seguintes do Código de Processo Civil, sem dúvida que se trata de 

procedimento que deve tramitar perante a Justiça Comum. No entanto, é 

competente a Justiça Federal para julgar pedido de alvará para 

levantamento de valores referentes a pensionistas federais, não se 

aplicando à espécie, a inteligência da sumula 161 do STJ. A competência 

do Juizado Especial Federal para julgamento das causas inferiores a 60 

salários mínimos é absoluta. Posto isso, levando-se em consideração que 

os procedimentos de jurisdição voluntária possuem rito especial, e como 

tal, não são admissíveis nos Juizados Especiais, consoante dispõe o 

Enunciado n.º 08 do FONAJE, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95 e 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sentença publicada 

eletronicamente. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 28 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 1.024/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001524-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH (ADVOGADO(A))

DELTON FERREIRA VANINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001524-24.2017.8.11.0006. REQUERENTE: DELTON FERREIRA VANINI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pelas partes. Conhece-se 

os presentes recursos, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Verifica-se que os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. Os argumentos apresentados pelos 

embargantes apresentam-se como mero inconformismo com a sentença 

prolatada, de sorte que no mérito o presente recurso há de ser rejeitado. 

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Publicada 

eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 28 de 

agosto de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 239307 Nr: 7531-15.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO MOREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFÍRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O

 Vistos etc,

 Recebi hoje, às 15h50min.

 Conforme artigo 1º do Provimento 12/2017 - CM, que determina a 

realização de Audiência de Custódia em todas as comarcas do Estado de 

Mato Grosso, nos termos preconizados pela Resolução 213/CNJ para 

presença do autuado preso em flagrante delito ou no cumprimento de 

ordem de prisão, para verificação da legalidade e regularidade da prisão, 

sendo concedida liberdade provisória, mediante pagamento da fiança no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não havendo pagamento até o 

presente momento.

 Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA para amanhã, dia 28 de 

agosto de 2018, às 12h50min.

 Oficie-se à POLITEC solicitando o encaminhamento do laudo de lesões 

corporais a este Juízo, a ser entregue até a data da audiência designada.

Intimem-se a Defesa do indiciado (fl. 45) e o Ministério Público.

 Requisite-se o preso (Art. 6º do Provimento 12/2017).

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231043 Nr: 1788-24.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIBEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos etc,

 O Ministério Público apresentou Recurso de Apelação (fl. 167), o qual fora 

recebido à fl. 170, sendo devidamente apresentadas as razões à fl. 

171/173 e as contrarrazões à fl. 174/177.

A Defesa do denunciado apresentou Recurso em Sentido Estrito (fl. 

178/184), juntamente apresentando as razões do recurso, o qual fora 

recebido à fl. 188. O Ministério Público apresentou as contrarrazões do 

Recurso em Sentido Estrito à fl. 189/194.

Assim, em observância ao artigo 589 do Código de Processo Penal, 

SUSTENTO a sentença de pronúncia objurgada.

Observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cautelas de praxe.

Às providências.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 79408 Nr: 5997-85.2008.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IP Nº 2156/2008 - DPF, MARIO HENRIQUE DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:9174 B

 Ex positis, cuidando-se de crime permanente (tráfico de drogas), 

considerando que a presente ação penal decorreu do deferimento de 

interceptações telefônicas e mandados de busca e apreensão domiciliar 

deferidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do 

Garças/MT, nos termos dos artigos 71, 75, parágrafo único e 83, todos do 

Código de Processo Penal, DECLARO a incompetência deste Juízo e 

DETERMINO a remessa do presente feito àquela Comarca, por ser o 

competente para processar e julgar o presente feito, nos termos dos 

precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.Intimem-se o Ministério Público e a Defesa. Preclusa a via recursal, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 224308 Nr: 10177-32.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO VICTOR DOS SANTOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CORDOVA FRANÇA - 

OAB:19999/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CORDOVA FRANÇA - 

OAB:19999/B

 Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o 

denunciado FÁBIO VICTOR DOS SANTOS FRANÇA, vulgo “Zoio”, 

brasileiro, solteiro, nascido aos 08/05/1999, natural de Cáceres/MT, filho 

de Eenice Rosiane dos Santos e Fabio dos Santos França, residente na 

Rua dos Pinheirais, nº. 39, Bairrp Massabarro, Cáceres/MT, nas penas 

previstas no artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, cuja pena passo a 

dosar. (....) a qual torno DEFINITIVA, à mingua de outras causas 

modificativas da pena. Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento 

da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, 

§ 2º, “c”, do Código Penal, como consequência à pena 

aplicada.Considerando o fato de que o réu respondeu o processo em 

liberdade, dada a natureza da pena e regime fixado, bem como que não se 

encontram presentes os requisitos ensejadores de sua prisão preventiva 

prevista no artigo 312 do CPP, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM 

LIBERDADE. Entendo que se encontram presentes os requisitos do artigo 

44 do Código Penal, dessa forma substituo a pena aplicada ao réu por 

duas penas restritivas de direito, quais sejam, Prestação de serviços à 

comunidade e Limitação de fim de semana, que deverá ser determinado 

pelo Juízo da Execução a forma do cumprimento.Determino que se 

proceda à incineração da substância entorpecente apreendida, a qual 

deverá ser levada a cabo pela Polícia Civil, lavrando-se o necessário auto, 

e encaminhando-se a este Juízo para a juntada neste feito.Efetue-se a 

detração da pena, nos termos dos Arts. 42 e 44, § 4º, ambos do Código 

Penal.Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Penal 

Definitiva, comunique-se, ao TRE/MT, ao INI, INFOSEG, e ao Cartório 

Distribuidor, bem como lance o nome do sentenciado no Rol dos 

Culpados(...) .Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 239307 Nr: 7531-15.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO MOREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFÍRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O

 Vistos etc. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a defesa apresentar 

procuração. Considerando a situação econômica do autuado, hei por bem 

reduzir a fiança para um salário mínimo. Malgrado o autuado não tenha 

relatos de maus tratos ou tortura, requisite-se o exame de corpo de delito 

definitivo. No mais, mantenho a decisão tal como lançada. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 231424 Nr: 2045-49.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIURA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS, 

CARLOS DANIEL GOMES DE OLIVEIRA, DOUGLAS FERREIRA TENÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, DEFENSOR PUBLICO DE CACERES - OAB:

 Pois bem, em consonância com o parecer ministerial retro, indefiro o 

pedido de oferecimento de proposto de suspensão condicional do 

processo, vez que o réu Douglas Ferreira Tenório não preenche os 

requisitos elencados no art. 89 da Lei n. 9.099/95, em razão de possuir 

outro processo criminal em trâmite processual na Comarca de Cuiabá/MT, 

distribuído sob o código n. 489350.Ademais, carreando detidamente os 

autos, verifico que a defesa dos réus não arrolaram novas testemunhas a 

serem ouvidas em Juízo, bem como a tipificação dos denunciados Miuria 

Cristina Santana dos Santos e Carlos Daniel Gomes de Oliveira não houve 

alteração, permanecendo idênticas as da denúncia ofertada 

anteriormente.Diante disso, hei por bem designar o dia 20/09/2018, às 

14:30 horas, para realização da audiência de novo interrogatório do 

acusado Douglas Ferreira Tenório, em razão da alteração em sua 

tipificação penal.Ciência ao Ministério Público, à Defensoria Pública e o 

Advogado Amauri.Intimem-se os réus Douglas Ferreira Tenório e Carlos 

Daniel Gomes de Oliveira.Deixo de intimar a ré Miuria vez que foi decretada 

sua revelia, em razão de mudar de residência sem comunicar este 

J u í z o . R e q u i s i t e - s e  c a s o  s e j a  n e c e s s á r i o . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233789 Nr: 3640-83.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWDRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA FELICIO GARCIA - 

OAB:19292/MT, DEFENSOR PUBLICO DE CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

Carreando detidamente os autos, verifico que o réu informou em duas 

oportunidades que possui condições para constituir advogado, bem como 

os advogados Marcelo Felicio Garcia, Anibal Felicio Garcia Neto e por 
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ultimo Gustavo Silva, contudo, nenhum dos patronos mencionados 

apresentaram resposta à acusação no prazo legal.

Ademais, a Defensoria Pública, após ser nomeada para patrocinar a 

defesa do réu Fredson, em razão de se encontrar indefeso nos autos 

desde 30 de maio de 2018, requereu nova intimação do réu para informe 

novo advogado ou ateste a ausência de condições financeiras para o 

patrocínio da defesa (fl. 117).

Destarte, defiro o pedido da Defensoria Pública de fl. 117, motivo pelo qual, 

para que não se prolongue a morosidade processual neste feito por parte 

da defesa, hei por bem determinar nova intimação do denunciado Fredson 

para constituir novo advogado ou informar sua hipossuficiência financeira, 

e consequentemente acostar resposta à acusação dentro do prazo 

estipulado em lei.

Consigno que o Sr. Oficial de Justiça deverá certificar no ato da intimação 

a resposta do denunciado e devolver o mandado com urgência.

Informando o denunciado a impossibilidade de contratar um advogado, 

desde já nomeio a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa, bem 

como apresentar resposta à acusação no prazo legal, com máxima 

urgência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência, vez que se trata de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 235639 Nr: 4973-70.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHR, MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: thomas canellas deluque - 

OAB:23395-O

 Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO O 

PEDIDO DEFENSIVO de fls. 38/139.Após o decurso do prazo superior a 06 

(seis) meses, contados a partir desta data, e não havendo novas 

informações que demonstrem a necessidade da manutenção das medidas 

anteriormente aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com 

baixas e anotações de praxe, devendo a vítima ser notificada do 

arquivamento.Notifique-se o Parquet e o Advogado das supostas 

agressoras.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233503 Nr: 3428-62.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Intimar a advogada do denunciado, Dra. Renata Gonçalves da Conceição, 

para que apresente alegações finais nos autos dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 208431 Nr: 8975-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINÉIA DA CONCEIÇÃO, JOÃO GOMES 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial retro, motivo pelo qual determino a expedição de 

Carta Precatória para cidade de Cuiabá/MT, no endereço constante de fls. 

160, para fins de intimar o denunciado da sentença absolutória.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 218419 Nr: 5889-41.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES ROCHA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER o denunciado CHARLES ROCHA RAMOS, da 

imputação a que se sujeitou nestes autos, o que faço com fulcro no artigo 

386, VII, do CPP.Após o trânsito em julgado, feitas as anotações, 

comunicações e baixas de estilo, arquive-se. Sem custas. 

P.R.I.C.Cáceres, 28 de agosto de 2018.Graciene Pauline Mazeto Corrêa da 

Costa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 203013 Nr: 5261-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.135, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 203019 Nr: 5267-93.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCLEBER SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.143, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234216 Nr: 3969-95.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - 

OAB:13714/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar alegações 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 201375 Nr: 4305-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO GOMES DE OLIVEIRA, ANILTON DE 

SOUZA SILVA, AUGUSTO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS, LEANDRO 

APARECIDO CARLOS, WILLIAN MARQUES SOUZA, KENNEDY HIAGO 

DUARTE LIRA, WESLEY MILANE DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216.022 OAB/SP, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:CÁCERES, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:17095-B, 

RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar memoriais 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 207617 Nr: 8392-69.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos em correição.

Reitere-se o ofício expedido nos autos, procedendo ao contato telefônico 

com a Secretaria da 2ª Vara da Justiça Federal.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 166626 Nr: 3547-62.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Assim, me filio ao entendimento jurisprudencial deste Estado, 

determinando que a data base para fins de progressão de regime seja do 

dia da última prisão/infração do reeducando.Assim, INDEFIRO o pedido 

formulado pelo Ministério Público às fls. 269/270Após a devida ciência ao 

Ministério Público, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para 

manifestação quanto ao cálculo de pena de fls. 266.Oportunamente, 

conclusos para homologação do mesmo.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 83226 Nr: 9692-47.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIANA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos em correição.

Certifique-se o sr. gestor se foi dado efetivo cumprimento à decisão de fls. 

193.

Após, atualize-se o cálculo de pena.

Em seguida, ao Ministério Público e após, à defesa.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 70291 Nr: 7722-46.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO BOTELHO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 Vistos em correição.

Analisando a petição de fls. 992/995, verifico que assiste razão ao 

Ministério Público, devendo o cálculo de pena de fls. 972 ser retificado, 

para inserir como período de interrupção os períodos compreendidos entre 

07/05/2010 (cf. fls. 214) à 14/05/2011 (cf. fls. 763).

O período compreendido entre 07/06/2013 à 22/10/2013, não deve ser 

computado como interrupção, eis que o reeducando, em referido período 

compareceu regularmente junto a este Juízo, conforme verifico de fls. 860, 

866 e 873.

Assim, retifique-se o cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à Defensoria Pública.

Oportunamente, conclusos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238664 Nr: 7095-56.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINICIUS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109/MT, THALITA SOUZA SANTOS - OAB:25328/MT

 (...) INDEFIRO o pedido de “relaxamento” da prisão preventiva decretada 

nos autos.Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche 

os requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a 

prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual 

RECEBO a denúncia oferecida em desfavor de Lucas Vinicius do Prado. 

Cite-se o acusado para apresentar resposta escrita à acusação, por meio 

de advogado, em 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do 

Código Processual Penal. O Oficial de Justiça deverá indagar ao acusado 

se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, consignando as 

suas razões.Decorrido o prazo sem manifestação ou caso o acusado 

manifeste a vontade de ser patrocinado por defensor dativo, desde já 

NOMEIO a Defensoria Pública para proceder à defesa do mesmo, devendo 

ser o Defensor Público atuante na Comarca intimado para apresentar 

resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, §2º, 

CPP).Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas 

de movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente 

renumeração do feito.Nos termos do art. 3º, inciso III, da Lei 12.037/2009, 

proceda-se a identificação criminal do acusado, devendo ser oficiado à 

POLITEC para que agende data e horário a ser indicado à Cadeia Pública 

para fins de custódia do réu.COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia 

aos órgãos de praxe (Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação 

Criminal do Estado, INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), 

bem como ao correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, 

de onde proveio o procedimento inquisitorial respectivo) , 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 91084 Nr: 6242-62.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER DE BARROS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o regular cumprimento de pena.

Atente-se o sr. gestor ao cumprimento de atos ordinatórios antes do 

encaminhamento do feito ao Gabinete, expedindo as certidões solicitadas 
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nos autos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 193858 Nr: 10662-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 . Na mesma oportunidade deverá o sr. Meirinho colacionar a ciência do 

mesmo junto a cópia da presente decisão, que oportunamente será 

juntada aos autos pelo sr. gestor.Notifique-se o i. representante do 

Ministério Público, e dê-se ciência à Defensoria Pública. Envio os autos 

para contadoria judicial para a realização de cálculos de dias 

multa.Oficie-se ao Comando da Polícia Militar encaminhando cópia da 

presente decisão para que tome conhecimento sobre a situação do 

recuperando, consignando-se que, caso o recuperando seja encontrado 

fora de sua residência após as 19 horas e antes das 06h00min, deverá 

promover o recolhimento do mesmo e encaminhá-lo à Cadeia Pública. 

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202525 Nr: 4979-48.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTILY MARCOS ARAUJO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Vistos em correição.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando Gentily 

Marcos Araujo Ramos, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo 

cumprimento, restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

P.R.I.C

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 201998 Nr: 4672-94.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR AUGUSTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando CÉSAR 

AUGUSTO RODRIGUES, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo 

cumprimento, restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 157509 Nr: 5261-91.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ORTIZ CARLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos em correição.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando João 

Batista Ortiz Carlino, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo 

cumprimento, restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

PRIC

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 231704 Nr: 2230-87.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALQUIRIA PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 Autos N.º 2230-87.2018.811.0006 – Cód. 231704

Vistos em correição.

Analisando os autos, defiro o pedido de fls. 39.

 Determino que seja dado baixa no mandado de prisão aberto de nº. 

2014.02598624-79.

 Cumprida as diligências supra, bem como considerando que o feito atingiu 

sua finalidade precípua, arquiva-se o presente com baixa e anotações de 

praxe.

 Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000034-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA MARTINS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000034-67.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: KARINA MARTINS 

SILVA Vistos etc. Do postulado de fls. 162/163, a parte exequente requer 

seja deferida a expedição de ofício aos órgãos público, objetivando a 

localização do endereço da parte demandada. Em análise dos autos, 

verifico que é legítima a pretensão almejada pela parte autora, mormente 

quando constato que a mesma envidou esforços no sentido de localizar o 

endereço da parte demandada, porém, as tentativas neste sentido foram 

infrutíferas, consoante demonstram os documentos nos autos. Neste 

diapasão já decidiu a jurisprudência pátria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS 

PÚBLICOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE 1. COM O 

OBJETIVO DE INSTRUIR A AÇÃO DE EXECUÇÃO, NECESSÁRIO SE 

MOSTRA O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A 

ÓRGÃOS PÚBLICOS, COM A FINALIDADE DE LOCALIZAR O RÉU OU BENS 

PASSIVEIS DE PENHORA, QUANDO O EXEQÜENTE COMPROVA HAVER 

ESGOTADO, SEM SUCESSO, TODOS OS MEIOS PARA DESCOBRIR O 

PARADEIRO DO DEVEDOR. 2. RECURSO PROVIDO.” (TJ/DF - AI: 

79796620088070000 DF 0007979-66.2008.807.0000, Relator: MARIO-ZAM 

BELMIRO, Data de Julgamento: 03/09/2008, 3ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 29/09/2008, DJ-e Pág. 57). Assim sendo, DEFIRO o requerido 

em petitório de fls. 162/163, para determinar, por ora, que se expeça ofício 

às empresas TIM, OI, CLARO e VIVO, com escopo de informar o endereço 

da parte demandada. Aportando os documentos, intime-se a parte autora 

para ciência, manifestando-se em 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 28 de agosto de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001322-50.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SHEILA GOMES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

KEYTH MAIANE DA COSTA SOUZA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001322-50.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): KEYTH MAIANE DA COSTA SOUZA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Cumpra-se 

integralmente o despacho de fls. 39/41. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 28 de agosto de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000056-28.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO PEREIRA DE RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000056-28.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: DIVINO PEREIRA DE RESENDE Vistos etc. 

Defiro o pedido de fls. 91. Proceda-se com a citação da parte executada 

no endereço mencionado à fl. 91. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Diamantino, 28 de agosto de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000634-88.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ALBERTO KELLER (EXEQUENTE)

INES TEREZINHA WALKER KELLER (EXEQUENTE)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000634-88.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MIGUEL ALBERTO KELLER, INES TEREZINHA WALKER 

KELLER EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Intimem-se os 

requerentes para se manifestarem acerca da petição de fls.154/179, no 

prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 28 

de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000798-53.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A (DEPRECANTE)

EDEGAR STECKER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO (DEPRECADO)

RENATA LISA DE FIGUEIREDO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000798-53.2017.8.11.0005. 

DEPRECANTE: A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A DEPRECADO: 

ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO, RENATA LISA DE FIGUEIREDO Vistos 

etc. Diante das informações colacionadas às fls. 83/85, cumpra-se o 

despacho de fls. 24/25. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 28 de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000271-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZITA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000271-67.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA ZITA DA SILVA Vistos etc. Recebo a 

inicial e seus respectivos documentos. Relata a parte autora, que por 

força de instrumento particular, concedeu a parte demandada um 

empréstimo bancário, sendo entregue em garantia da dívida, por meio de 

alienação fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o bem descrito na 

inicial, porém, a parte requerida tornou-se inadimplente com as obrigações 

assumidas, pelo que foi constituída em mora por meio de notificação 

extrajudicial e/ou protesto do título. Assim, requereu a concessão de 

medida liminar que determine a busca e apreensão do bem em questão. 

Instruiu a inicial com documentos. DECIDO. A concessão de liminar em 

ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária 

pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que poderá ser 

comprovada mediante notificação expedida por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos 

termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69. Após a análise da inicial e prova 

convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais para a 

concessão da medida liminar pretendida pelo autor, eis que demonstrou o 

vínculo jurídico que une as partes, bem como se desincumbiu do ônus de 

comprovar a mora do requerido por meio do protesto/notificação/intimação 

do título. Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do DL 911/69, DEFIRO a 

liminar requerida e determino a expedição de mandado de busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial, depositando-se o bem com a 

parte autora ou com a pessoa indicada nos autos pela mesma. Cumprida a 

liminar, ato contínuo, CITE-SE a parte demandada para apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar. 

INTIME-SE a parte demandada para que em 05 (cinco) dias, igualmente 

contados da execução da liminar, exerça a faculdade contida no § 2º, art. 

3º do DL nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, 

pagando a integralidade da dívida. Constem as advertências legais (Novo 

CPC, art. art. 344). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 28 de agosto de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001518-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEGRAO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO & STANGLE LTDA - ME (EXECUTADO)

NILSON BALBINO VILELA JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

EGIDIO FREDERICO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001518-20.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A EXECUTADO: FREDERICO & STANGLE 

LTDA - ME, EGIDIO FREDERICO Vistos etc. Intime-se a parte exequente 

para apresentar planilha atualizada do débito (art. 798, inciso I, alínea ‘b’, 

NCPC). Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 28 

de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000196-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000196-62.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME Vistos etc. 

Considerando que a parte requerida foi devidamente citada, proceda-se 

com a intimação da mesma para se manifestar quanto a petição de fls. 

473. Diamantino, 28 de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000192-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LOURENCO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000192-25.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: EMERSON 

LOURENCO DE SOUSA Vistos etc. Indefiro pedido de fls. 183, uma vez 

que a parte executada não se encontra em local incerto e não sabido, 

sendo citada às fls. 149. Intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 28 de agosto de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001647-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON RIBEIRO RANGEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001647-25.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: WILTON RIBEIRO RANGEL Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 28 de 

agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES (EXECUTADO)

ANDREIA ZANELA (EXECUTADO)

ALEMIR GONCALVES BERTIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001395-22.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: DOUGLAS 

FERNANDO DE OLIVEIRA MENDES, ALEMIR GONCALVES BERTIM, 

ANDREIA ZANELA Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 96. Proceda-se com 

a citação dos executados no endereço mencionado à fl. 96. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 28 de agosto de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000068-76.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA KS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000068-76.2016.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: TRANSPORTADORA 

KS LTDA - ME, FABIANA KROHLING DE SOUZA, ALEXSANDRO GIOVANI 

DE SOUZA Vistos etc. Desentranhe-se a certidão de fls. 183/184, tendo 

em vista não ter relação com estes autos. Intime-se a parte exequente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 28 

de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000150-10.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER INGMAR ENDLICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000150-10.2016.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ALEXANDER INGMAR 

ENDLICH Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o 

processo pelo prazo requerido. Remetam-se os autos ao arquivo 

provisório, com a consequente baixa no Boletim Mensal de Movimento 

Forense. Arquive-se em pasta apropriada. Decorrido o prazo, intime-se a 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, querendo o que de direito. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 28 de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000143-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDSON PERES ROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

VINICIUS PEREIRA MULLER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000143-81.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): EDSON PERES ROS RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - 

SICREDI OURO VERDE MT Vistos etc. Defiro o pedido da juntada Carta de 

Preposto e Procuração. Homologo a desistência do depoimento pessoal da 

parte autora. Mantenham-se os autos conclusos para sentença. Saem os 

presentes intimados. Às providências. Cumpra-se. Diamantino, 07 de 

março de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26673 Nr: 914-96.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Claudinei Espinola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:52753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo o executado acerca da penhora renajud de fls. 442, para querendo 

manifestar no prazo de legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28694 Nr: 173-22.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Alexandre Sontag, Erico Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Roveda Junior - 

OAB:5688-A/MT, Luis Felipe Lammel - OAB:7.133/MT, Vinícius 

Pereira Muller - OAB:18308/MT, Zilaudio Luiz Pereira - 

OAB:4.427/MT

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Auto de Avaliação de 

fls.326/331, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100931 Nr: 1888-84.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair José Alves Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para recolher as taxas e custas Judiciais de 

preparo da Carta Precatória a ser encaminhada a Comarca de Cuiabá-MT, 

através do site www.tjmt.jus.br, encaminhando guia e comprovante de 

recolhimento a este juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92410 Nr: 859-33.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ireno Rodrigues Gaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Intimo credor para apresentar débito atualizado, no prazo legal, em 

conformidade com a decisão de fls.97/98

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43890 Nr: 555-73.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamantos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenis Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ionéia Ilda Veroneze - 

OAB:9070-A, José Carlos Skrzyszowski Junior - OAB:16168-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43890 Nr: 555-73.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamantos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenis Rodrigues da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ionéia Ilda Veroneze - 

OAB:9070-A, José Carlos Skrzyszowski Junior - OAB:16168-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92410 Nr: 859-33.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ireno Rodrigues Gaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Intimo credor para apresentar débito atualizado, no prazo legal, em 

conformidade com a decisão de fls.97/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29778 Nr: 947-52.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo 

Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo a parte autora, para recolher as taxas e custas Judiciais de 

preparo da Carta Precatória a ser encaminhada a Comarca de São José 

do Rio Claro-MT, através do site www.tjmt.jus.br, encaminhando guia e 

comprovante de recolhimento a este juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5356 Nr: 460-63.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Lance, Edson Totti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Vistos etc.

Ante a concordância tácita da parte exequente, proceda-se com a baixa 

no sistema Renajud do veículo placa JYY-2286, vez que o referido veículo 

está alienado fiduciariamente e em poder do fiduciante, em virtude do não 

pagamento das parcelas, que culminou a busca e apreensão do bem.

Após dê cumprimento integral à decisão de fl. 171.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 124 de 886



 Cod. Proc.: 32562 Nr: 888-30.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Novo Hotel, Cirso Ferreira, Rejania Maniezo 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Ribeiro Pinto de Sá 

Barreto - OAB:172123RJ, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

DETERMINO que expeça-se o ofício à conta única do TJMT, para que 

proceda com a vinculação dos valores penhorados no presente feito no 

SISCONDJ, para posterior expedição de alvará.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para dar andamento 

no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108974 Nr: 2066-96.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Alexandre de Oliveira, Daniel Ferreira 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 137, visto que diverge com o pactuado entre os 

litigantes às fls. 119/121 e homologado à fl. 122.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10641 Nr: 636-71.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Jesus Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daltro Moacir Vargas Gindri, Ivan Vargas 

Gindri, José Nei Vargas Gindri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ercio Erno Ketzer - OAB:5072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Rogério de Bortoli Keller - OAB:OAB/MT 6383-A, 

Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109449 Nr: 2319-84.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waltencyr José Queiroz de Melo, Jocinete Lemes 

Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alexandre 

Guimarães Pessoa - OAB:OAB/RJ n° 80.57, Elizio Lemes de 

Figueiredo - OAB:8256/MT, Ricardo Siqueira Gonçalves - 

OAB:OAB/RJ 107.192

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de 

instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83891 Nr: 3011-59.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.Tanssini Advogados Associados, Adriana Paula 

Tanssini Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A, T4 Net Soluções 

Tecnologias Representante Autorizada Oi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT, Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa - 

OAB:OAB/MT 13.245-A, João Henrique Teles de Souza - 

OAB:11409/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 529/530, a parte demandada requer seja concedida a 

devolução do prazo processual, para analise da avaliação, ao argumento 

de que o feito encontrava-se em carga com a advogada Drª Caroline 

Freire Teixeira, na ocasião de sua intimação.

Da análise dos autos, bem como no Sistema Apolo, verifico que a 

intimação datada de 28/06/2018 (fl. 528), foi disponibilizado no DJE nº 

10284, em data de 28/06/2018 e publicado no dia 29/06/2018, sendo certo, 

ainda, que a advogada Drª Caroline Freire Teixeira, fez carga dos autos 

em data de 26/06/2018, fazendo sua devolução somente no dia 

10/07/2018.

Nesse enfoque, a situação aqui retratada deve ser considerada como 

JUSTA CAUSA, e que autoriza a devolução do prazo processual, 

conforme disposto no § 1.º, do art. 223, do Código de Processo Civil de 

2015.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido e DEVOLVO a parte o prazo processual 

de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação (art. 1003, § 5º, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33998 Nr: 2152-82.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações Administração e Assessoria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicola Cassani Zulli, Enio Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Maluf 

Pereira - OAB:10407/MT, Paulo Sérgio Daufenbach - OAB:5325-MT

 Vistos, etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fl. 358.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42044 Nr: 2843-28.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monsanto do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Lanzoni, Gilmara Santos Guimarães 

Moitinho Lanzoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tonel Kober - 

OAB:9670-A/MT, Marcelo Da Pieve - OAB:11284-A, Marco Antonio 

Marinelli - OAB:97148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Moema 

Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT

 Ante o exposto, DEFIRO a penhora nos proventos da parte executada, 

limitados ao patamar de 30% (trinta por cento) do seu salário líquido, até 

que atinja ao valor do débito exequendo. Intime-se a parte exequente para 

informar nos autos o órgão ou empresa pagadara do salário dos 

executados.Aportando as informações, expeça-se Mandado para 

penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da parte devedora, a 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça junto à Prefeitura Municipal de Alto 

Paraguai/MT, onde trabalha a parte executada, devendo a prefeitura fazer 

o depósito mensalmente na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso e, em seguida juntar nos autos a comprovação dos 

depósitos.DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no 

PROTESTO.Expeça-se a Certidão Judicial para o registro em cartório, 

cujas expensas serão a cargo do requerente.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37841 Nr: 2658-24.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Zampieri, José Sebastião de Campos Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Ante o falecimento do devedor Sr. Oswaldo Mori, INTIME-SE a 

inventariante Srª Rosina Machione Mori (endereço fl. 798verso), para 

manifestar-se em 05 (cinco) dias (art. 690, CPC/2015).

Havendo impugnação, proceda-se nos termos do art. 691, do CPC/2015, 

em seguida dê vistas a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias.

Não havendo impugnação, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações e procedimento.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12311 Nr: 241-45.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebaldo Keller, Terezinha Ivone Colvero Keller

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

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE(M)-SE o(s) executado(s), para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), 

ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 

(quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da 

segurança do Juízo.Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 

depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido 

o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, 

indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento.Expeça-se em favor da 

parte credora, se requerido, certidão comprobatória do ajuizamento da 

presente ação para fins de averbação junto ao registro de imóveis 

(CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a averbação, à parte credora 

deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC/2015 art. 828, 

§1º).As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis me(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32840 Nr: 1025-12.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divisa Comercio de Lubrificantes Ltda, Vandair 

Moraes de Lima, Julio Moraes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se com a penhora e avaliação do bem imóvel indicado pelo credor 

e, após, lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Caso se tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge 

do executado (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a regra inserta 

no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), bem como 

proceda na forma do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o imóvel a ser 

penhorado estiver gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou alienação 

fiduciária.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o(s) bem(ns) penhorado(s).

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90790 Nr: 3045-63.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idair Peron Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução ajuizada por IDAIR PERON 

FERRARI em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Nos autos do processo em apenso tombado sob nº917-12.2009.811.0005 

– Código 40204 – Ação de Execução, as partes entabularam acordo, 

pugnando pela sua homologação e, por conseguinte a sua extinção.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

O feito deve ser extinto por perda de interesse processual, visto que, nos 

autos do processo em apenso tombado sob nº917-12.2009.811.0005 – 

Código 40204 – – Ação de Execução, as partes entabularam acordo, 
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homologado e suspenso nos termos do art. 313, II, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo informado o cumprimento e por consequência sua 

extinção nos termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 Com efeito, é conhecida a lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI “a respeito 

do momento em que devem estar presentes as condições da ação, ou, 

mais especificamente, o interesse de agir, quando destaca que o 

interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas desaparecer 

naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse de agir. E se 

o interesse não existir, inicialmente, mas surgir durante o processo, de 

modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação alegando aquela falta.” 

("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, T. 1/62, Ed. Forense, 1ª 

ed. , 1975).

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, forte do art. 485, VI do 

Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte embargante.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40204 Nr: 917-12.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idair Peron Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de IDAIR PERON FERRARI, todos devidamente 

qualificados nos autos.

As partes transigiram, sendo homologado e suspenso o feito até o 

cumprimento do acordo.

A parte exequente informa (fls. 114) e a parte devedora comprova (fls. 

112/113) o cumprimento do acordo.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes litigantes transigiram, 

requerendo a homologação e a suspensão do feito até o cumprimento do 

acordo.

A parte exequente informa (fls. 114) e a parte devedora comprova (fls. 

112/113) o cumprimento do acordo, pugnando, ainda, a baixa das 

restrições do imóvel dado em garantia.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

DETERMINO o CANCELAMENTO do registro da penhora realizado na 

matrícula sob nº 43.478 – RGI, da Comarca de Diamantino/MT, em relação 

ao presente feito, cujas expensas serão a cargo do devedor.

Eventuais custas pela parte devedora.

 Honorários conforme pactuado.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41738 Nr: 2547-06.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir Cappoani, A.Tanssini Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elísia Helena de Melo Martini 

- OAB:OAB/RN 1853, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - OAB:221386

 Vistos etc.

Pendente de análise os pedidos de fls. 275/277 e fls. 280/282.

Da análise dos autos, verifico que a intimação de fl. 288, referente a 

decisão de fls. 271/274, não constou os novos patronos habilitados da 

parte demandada, conforme requerido em petitório de fl. 289.

Verifico, também, que foi juntada a impugnação ao cumprimento de 

sentença, após a realização da penhora, apesar de ter sido protocolada 

em data de 23/10/2017, antes da decisão e do ato da penhora via 

Bacenjud, que ocorreu em 23/11/2017.

Ante o exposto, certifique-se a Srª Gestora se os novos patronos da 

parte demandada foram intimados da penhora via Bacenjud.

Considerando-se a inexistência de contador na Comarca e ante as 

divergências dos cálculos, NOMEIO como perito do Juízo o Sr. CÉSAR 

AUGUSTO OLIVEIRA, contador, CRCRS sob nº 43.364SO-1, com 

endereço na Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 1.345-W, Jardim do Lago 

II, Sala 02, Tangará da Serra/MT, CEP.: 78300-000, fone: (65) 3326-5460, 

celular (65) 99961-2171, e mail: cesaraugustoii@hotmail.com, 

independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

 Intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, 

NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte demandada 

depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os 

autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Por ora, resta prejudicado o pedido de fl. 303 e fls. 304/305.

Após, conclusos para deliberações e procedimentos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87799 Nr: 54-17.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franklin Luiz de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De postulado às fls. 140/142, dê cumprimento à fl. 137.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11206 Nr: 1183-14.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Remilton Cupini, Agenor Tomé, 

Marzeu Selau, Maria da Glória Day Selau, Ceila Capistrano Dias Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Kadd Haeg Maciel - 

OAB:9766, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Ante o exposto, verificada ausência de pressuposto válido e regular do 

processo, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, forte no art. 

485, inciso IV, do CPC/2015, em relação ao devedor Sr. Domingos Remilton 

Cupini.Após o trânsito em julgado, exclua o nome do devedor Sr. Domingos 

Remilton Cupini, do polo passivo da demanda.Sem prejuízo do exposto, 

intime-se o banco exequente para dar andamento no feito.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necesário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 19716 Nr: 2204-20.2003.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Remilton Cupini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Ante o exposto, verificada ausência de pressuposto válido e regular do 

processo, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, forte no art. 
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485, inciso IV, do CPC/2015.Após as formalidades legais arquive-se.Às 

providências................................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33079 Nr: 1349-02.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Lucas do Rio Verde - 

Sicredi Ouro Verde/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio André Fogaça, Norli Silvério Fogaça, 

Salete Deonice Tomazetto Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelar Comiran - OAB:5079-B, 

Eduardo Fonseca villela - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Dê cumprimento integral á decisão de fl. 235.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33714 Nr: 1976-06.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi, Adelar Comiran

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural de Lucas do Rio 

Verde - Sicredi Ouro Verde/MT, Fábio André Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelar Comiran - OAB:5079-B, 

Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelar Comiran - 

OAB:5079-B, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT, Eduardo 

Fonseca villela - OAB:

 Vistos etc.

O pedido de fl. 594 não pode ser deferido, uma vez que inexistem valores 

penhorados no presente feito.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 585 Nr: 365-38.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Pessoa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neli Lino Saibo - 

OAB:3326/SC

 Vistos etc.

Do pedido de fls. 342, prossiga-se com a execução, nos termos da 

decisão de fls. 322.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38797 Nr: 3622-17.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Mendes Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39918 Nr: 743-03.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 514 Nr: 279-67.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvino Mori, Mauri Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

 Intimem-se o Sr. Fernando Kuhn e Srª Silvana Rodrigues de Oliveira Kuhni, 

terceiros adquirentes do imóvel matriculado sob nº 510 – RGI da Comarca 

de Diamantino/MT, para querendo, opor embargos de terceiros, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Aportando os embargos, manifeste-se a parte exequente no mesmo 

prazo.

Decorrido o prazo, ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 614 Nr: 458-98.1995.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:MT/5.058

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 297/298.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90078 Nr: 2411-67.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Baptista Paese, Sara Elia Sobrinha, 

José João Paese, Luiz Carlos Paese, Mylene Wirgues Paese, Maria Lucia 

de Souza Paese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 
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OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39746 Nr: 582-90.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kellen Edwirgen Pereira de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO os pedidos de fl. 159.

Destituo a penhora do veículo via Renajud, proceda-se com a baixa.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, nos termos do § 

3º, art. o art. 782 do CPC/2015, cujas expensas serão a cargo do 

requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o Serajud.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111795 Nr: 3630-13.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erena Kurtz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Joaquim dos 

Reis - OAB:23134

 Vistos etc.

Recebo as Apelações (fls. 382/409 e fls. 435/441) e as contrarrazões 

(fls. 443/462).

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94182 Nr: 1944-54.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Bueno Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Ante o exposto, desconstituo o perito anteriormente nomeado e, nos 

termos da decisão de fls. 191/198, NOMEIO como perito do Juízo o Sr. 

CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA, contador, CRCRS sob nº 43.364SO-1, com 

endereço na Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 1.345-W, Jardim do Lago 

II, Sala 02, Tangará da Serra/MT, CEP.: 78300-000, fone: (65) 3326-5460, 

celular (65) 99961-2171, e mail: cesaraugustoii@hotmail.com, 

independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).Aportando a 

sugestão dos honorários periciais, intime-se o banco demandado para 

efetuar o pagamento no prazo assinalado na decisão de fls. 191/198, sob 

pena de homologação dos cálculos trazidos pelo credor.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105840 Nr: 791-15.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

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

Lima - OAB:3127 A

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105809 Nr: 771-24.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leite Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Moema 

Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82966 Nr: 1808-62.2011.811.0005

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Master Tec Mecânica Ltda, Antonio Vilmar Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clesio Antonio Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41572 Nr: 2274-27.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRAL Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panda Alimentos Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Gabriel Silva Tirapelle - 

OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 164/167, a parte credora afirma que o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica deverá ser processado nos 

mesmos autos, sendo desnecessário em autos apartados.

O pedido não pode prosperar.

Com efeito, o § 2º, do art. 134, do CPC/2015, dispõe acerca da dispensa 

da instauração do incidente se a desconsideração da personalidade 

jurídica for requerida na petição inicial, ‘in verbis’:

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do 

processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução 

fundada em título executivo extrajudicial (...).

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da 

personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que 

será citado o sócio ou a pessoa jurídica.”

Por sua vez, o art. 1.228, do Provimento 41/2016-CNGC/TJ-MT, com as 

alterações de 15/08/2018, dispõe acerca do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, senão vejamos:

“Art. 1.228. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é 

cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento 

de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

 § 1º O gestor judiciário deverá comunicar imediatamente ao distribuir ou 

procedidas as anotações devidas no sistema, em caso de processo 

eletrônico, acerca a instauração do incidente.

 § 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas. “

No caso, o pedido da desconsideração da personalidade jurídica não foi 

requerido na petição inicial, assim, tal discordância para a instauração do 

incidente, não merece prosperar.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 164/167.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114423 Nr: 499-93.2017.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Caldas Martins 

Chagas - OAB:303.021 SP

 Vistos etc.

Recebo as Apelações.

Intimem-se as partes apeladas a responderem no prazo legal, iniciando-se 

com a parte autora e, existindo preliminares, intime-se a parte recorrente 

para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 

1.009, Novo CPC).

 Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84908 Nr: 133-30.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, 

Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 197, a parte credora requer a penhora e avaliação.

Da análise dos autos, verifico que o extrato juntado às fl. 187, trata-se do 

termo de penhora, sendo necessária tão somente a avaliação do bem.

Ante o exposto, proceda-se com a avaliação dos bens penhorados, 

manifestando as partes sobre o respectivo laudo em 05 (cinco) dias.

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar os imóveis penhorados.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27501 Nr: 1535-93.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Usina Santana Comércio e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundial Cotton Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Rosa Valarelli Junior - 

OAB:12.798-A MT, Luciana Ramos Fernandes - OAB:12378/MT

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 157, a parte autora afirma ser desnecessário o 

pagamento da certidão de comprovação da dívida, invocando o art. 5º do 

Provimento nº 84/2014/CGJ-TJMT.

Com efeito, o art. 584, do Provimento 41/2016, com as alterações de 

15/08/2018, dispõe acerca exceção de não proceder com a cobrança das 

custas pela expedição da certidão de crédito, após a extinção do feito, 

pela inércia do credor e ou inexistência de bens passíveis de penhora, ‘in 

verbis’:

“Art. 584. Não serão cobradas custas pela expedição e formação da 

certidão de crédito, devendo-se comunicar à Auditoria do Tribunal de 

Justiça acerca desta exceção, com a utilização de selos de justiça gratuita 

mesmo para os processos com custas, para quando das fiscalizações de 

selos realizadas como praxe nas serventias judiciárias.”

No caso, o feito está tramitando, não foi extinto, de modo que o pagamento 

das custas para a expedição da referida certidão deve ser paga.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 157.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17563 Nr: 986-54.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A - Bras. S/A Indústrias Quimicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda, Erico 

Sontag, Dulce Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309229, Max Sivero Mantesso - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT, Luiz Felipe Lammel - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 607.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87980 Nr: 242-10.2013.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovano Pires da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença (Capítulo 06, Seção 07, 

Item 6.7.1 da CNGC).

Defiro o requerimento para cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 498 do Código de Processo Civil/2015, determino a 

intimação da parte demandada a cumprir o julgado, realizando a prestação 

da obrigação assinalado na sentença (entrega Volkswagen Gol 1.0.OMI 

Plus, cor cinza, ano/modelo 2000/2001, placa DDJ9724, chassi 

9BWCA05X71T082279).

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de não 

cumprimento espontâneo da obrigação no prazo de 15 dias.

Faça-se constar na intimação acima determinada que, não havendo o 

cumprimento da obrigação no prazo fixado, incidirão, ainda, verbas 

honorárias específicas desta fase de cumprimento de sentença, as quais 

desde já arbitro no percentual de 10% (dez por cento), forte do §1º, do 

art. 523, do Código de Processo Civil de 2015.

Não cumprida a obrigação no prazo assinalado, expeça-se mandado de 

busca e apreensão, independente do curso da multa diária cominada.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32134 Nr: 548-86.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Jair dos Santos - ME

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

De início, proceda-se com a retificação na capa dos autos, bem como no 

Sistema Apolo, visto que o feito não trata-se de ação de execução de 

título executivo judicial.

Nos termos do art. 5º da Resolução nº 90/2017-CSDP, defiro o pedido do 

curador especial.

Proceda-se com a tentativa de citação da parte demandada nos 

endereços, em petitório de fls. 163/164.

E, restando infrutíferas as novas tentativas para citação da parte 

requerida, intime-se a curadora especial para apresentar a peça de 

defesa da parte demandada.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17782 Nr: 1169-25.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM - Exportadora e Importadora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilceu Calegaro, Neiva Inês Calegaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Fabiola Pasini - OAB:5.033/MT, Luciana Serafin da S. 

Oliveira - OAB:MT/4.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, determino as seguintes providências:O extrato do 

Sistema RENAJUD, servirá como termo de penhora.Intimem-se os 

executados para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem a localização 

dos bens penhorados, com a advertência de, se não o fizer, 

considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pela de 

aplicação de multa.EXPEÇA-SE mandado de remoção e depósito em mãos 

da parte exequente, dos bens penhorados, nos termos do § 1º do art. 

840, CPC/2015.Em seguida, proceda-se com a avaliação do bem e, após, 

lavre-se o respectivo auto intimando os devedores dos atos praticados. (§ 

1º, art. 829, CPC).Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, 

voltem-me os autos conclusos.Não havendo impugnação, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, adjudicar ou 

alienar os bens penhorados.Sem prejuízo do exposto, desentranhe-se os 

petitórios juntados às fls. 174/181, entregando-os ao seu subscritor, vez 

que tratam-se de pedidos estranhos a lide.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98860 Nr: 1017-54.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Aparecida de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de citação da parte devedora, em virtude de que ela já foi 

citada nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1551 Nr: 71-83.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 211, a parte credora requer a penhora e avaliação Do 

veículo penhorado via Renaud, bem como certidão de crédito para fins de 

inscrição do nome do executado no SERASA.

Da análise dos autos, verifico que o extrato juntado às fl. 199, trata-se do 

termo de penhora, sendo necessária tão somente a avaliação do bem.

Ante o exposto, proceda-se com a avaliação do referido bem penhorado, 

manifestando as partes sobre o respectivo laudo em 05 (cinco) dias.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3572 Nr: 139-62.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Linhares Golin, Milton Golin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Bedin Biasotto - 

OAB:9183, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman 

Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33751 Nr: 528-95.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15687-A, Fernando José Bonatto - OAB:25.698/PR, Firmino 

Gomes Barcelos - OAB:4770-B, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 

14.469-A, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR, Teresa Arruda Alvim 

Wambier - OAB:22129-A OAB/PR

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 280, a parte exequente requer o prosseguimento do feito 

executivo, em virtude da impossibilidade de acordo entre os litigantes.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido.

Prossiga-se com o feito executivo.

Intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e dê vistas ao credor.

Após, conclusos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93065 Nr: 1311-43.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Almeida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.

Expeça-se a Certidão Judicial Comprobatória da Dívida, cujas expensas 

serão a cargo do requerente, visto que o TJMT não tem convênio com o 

Serajud.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4946 Nr: 353-29.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Amaro D' Almeida, Beno Egon Neis, Azilda 

Wilke Lemos, Hulda Wilke Simm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 420, cujas as expensas 

será a cargo do requerente.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91078 Nr: 3277-75.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malba Tahana de Morais Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura-IDEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40978 Nr: 1791-94.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclair João Schaedler, Izolde Wiedemann 

Schaedler, Rejane Crestina Wiedmann Schaedler, Victor Hugo Malluta Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Fernandes de 

Souza - OAB:21595/O, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 202/216, o Sr. Victor Hugo Malluta Melo pugna pela 

sua inclusão no polo ativo da demanda, uma vez que adquiriu o crédito da 

Agroverde Agronegócios e Logística Ltda , havido em face das partes 

requeridas Sr. Euclair João Schaedler, Izolde Wiedemann Schaedler, 

Rejane Crestina Wiedmann Schaedler.

Determino a intimação da parte requerida para manifestar a sua 

concordância em cumprimento ao que determina o § 1º do art. 109 do 

CPC/2015.

Após a concordância das partes requeridas, proceda-se com alteração 

no polo ativo, para que passe a constar como parte autora Sr. Victor Hugo 

Malluta Melo.

Manifestando-se a não concordância, intime-se a parte autora.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29422 Nr: 674-73.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agromen Sementes Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Baggini Carvalho - 

OAB:SP/313110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41693 Nr: 2501-17.2009.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclair João Schaedler, Izolde Wiedemann Schaedler, 

Rejane Crestina Wiedmann Schaedler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98370 Nr: 793-19.2015.811.0005

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Mussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112341 Nr: 3871-84.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pereira Gionedis Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Luiz da Silva

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 30300 Nr: 1345-96.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egon Roth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Cordeiro Marcondes 

Gonzaga - OAB:10047, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, 

Tercio Bende Rodrigues - OAB:9460/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82824 Nr: 1636-23.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumim Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17.147, Patrícia Biondo - 

OAB:51.346/RS, Renata Izaura da Silva Cavallari - OAB:6507, Renata 

Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6057 / MT, Renata S. Cauduro 

Napuri - OAB:OAB/RS 73.380, Roberta Basso Canale - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84901 Nr: 127-23.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, 

Sedulina Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88931 Nr: 1267-58.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cláudia Gomes Modesto, Gerson Fanaia Pereira, 

Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT, Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira 

Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000369-52.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDES CATARINO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000369-52.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: ERALDES CATARINO 

DE CAMPOS Vistos etc. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 
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Relata a parte autora, que por força de instrumento particular, concedeu a 

parte demandada um empréstimo bancário, sendo entregue em garantia da 

dívida, por meio de alienação fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o 

bem descrito na inicial, porém, a parte requerida tornou-se inadimplente 

com as obrigações assumidas, pelo que foi constituída em mora por meio 

de notificação extrajudicial e/ou protesto do título. Assim, requereu a 

concessão de medida liminar que determine a busca e apreensão do bem 

em questão. Instruiu a inicial com documentos. DECIDO. A concessão de 

liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação 

fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que 

poderá ser comprovada mediante notificação expedida por intermédio de 

Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do 

credor, nos termos do § 2º, art. 2º do DL nº 911/69. Após a análise da 

inicial e prova convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais 

para a concessão da medida liminar pretendida pelo autor, eis que 

demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem como se 

desincumbiu do ônus de comprovar a mora do requerido por meio do 

protesto/notificação/intimação do título. Ante o exposto, com fulcro no art. 

3º do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 

depositando-se o bem com a parte autora ou com a pessoa indicada nos 

autos pela mesma. Cumprida a liminar, ato contínuo, CITE-SE a parte 

demandada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da execução da liminar. INTIME-SE a parte demandada para que 

em 05 (cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exerça a 

faculdade contida no § 2º, art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada 

pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as 

advertências legais (Novo CPC, art. art. 344). Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 28 

de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000853-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA PAHIM FERREIRA (REQUERENTE)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000853-04.2017.8.11.0005. 

REQUERENTE: SONIA MARIA PAHIM FERREIRA REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Trata-se de 

Impugnação ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita interposta por 

UNIMED CUIABÁ em face de SONIA MARIA PAHIM FERREIRA, ambas 

devidamente qualificadas nos autos, visando a não concessão dos 

benefícios da justiça gratuita a impugnada. Alega que a impugnada possui 

3 empresas, viaja 1 vez ao ano e possui uma bela residência nesta 

cidade. A impugnada manifestou-se às fls. 309/312, rechaçando os 

argumentos despendidos pela impugnante, pugnando pela improcedência 

do pedido. Vieram-me os autos conclusos. É o que merece relato. 

Fundamento. DECIDO. A impugnação, a meu ver, deve ser acolhida. 

Inicialmente, ressalta-se que o art. 5º, LXXIV da Constituição da República 

prevê: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos; (...). Todavia, em análise dos autos, verifico que 

os documentos juntados no presente feito pela parte impugnante provam 

que a impugnada é proprietária das empresas Solomar Produtos 

Agropecuários Ltda/ME, Agroterra Comércio Representação Importação e 

Exportação Ltda/ME e Lotérica Trevo da Sorte Ltda/ME, bem como possui 

uma vida confortável, possibilitando o pagamento das custas processuais. 

Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA REQUERENTE - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM 

- APARÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA - CONDIÇÕES DE ARCAR 

COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. A declaração de insuficiência 

de recursos constitui presunção juris tantum de que o requerente se 

amolda no conceito legal de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada 

diante do caso concreto, havendo elementos que demonstrem razoável 

aparência de sua capacidade financeira. Comprovando o impugnante que 

a impugnada possui condições de arcar com as custas processuais, deve 

ser acolhida a impugnação aforada, com revogação dos benefícios da 

gratuidade de justiça antes concedidos.” (TJ/MG - Apelação Cível 

1.0079.10.033705-8/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2014, publicação da súmula em 

24/11/2014). Embora alegue a impugnada que não possui condições de 

arcar com as custas referente ao processo e que basta a declaração de 

hipossuficiência para declarar a impossibilidade de pagamento, tenho que 

os documentos juntados pela parte impugnante são suficientes para a 

revogação dos benefícios da justiça gratuita. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e revogo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Intime-se a parte impugnada ao recolhimento das custas, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Diamantino, 

28 de agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000681-62.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP (EXECUTADO)

MARIO IGOR DE CARVALHO MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000681-62.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: MARIO IGOR DE C. 

MONTEIRO - EPP, MARIO IGOR DE CARVALHO MONTEIRO Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em 

face de MARIO IGOR DE C. MONTEIRO EPP e MARIO IGOR DE CARVALHO 

MONTEIRO, todos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de 

fls. 115/118 as partes realizaram acordo, pugnando pela homologação. É o 

necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes (fls. 115/118), todavia, nos termos do art. 313, do NCPC, 

SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do pactuado entre os 

litigantes, de modo que determino a imediata conclusão do mencionado 

processo para a devida extinção, assim que as partes informarem o 

cumprimento do acordo. Custas e honorários conforme pactuados. 

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores. Observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 28 de 

agosto de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000336-96.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVALDIR ANTONIO FELIPE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000336-96.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: DEVALDIR ANTONIO 

FELIPE Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, INVESTIMENTO OURO VERDE 

DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE em face de DEVALDIR 

ANTONIO FELIPE, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

postulado de fls. 213/215, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e extinção do feito. É o necessário relato. DECIDO. 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 213/215 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme pactuados. 
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Homologo a desistência do prazo recursal. Intimem-se as partes por meio 

de seu procurador. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 28 de agosto de 2016. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104171 Nr: 187-54.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PIMENTA DE 

FARIAS - OAB:2774, Marianne Carvalho Ferreira - OAB:23712/O, 

Mizael de Souza - OAB:16842/O - MT, Pérsio de Oliveira Landim - 

OAB:12.295

 Código n. 104171

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o caráter prioritário dos feitos eleitorais conforme dispõe o 

art. 94 da Lei n. 9.504/97 e Resolução nº. 23.555 do TSE, bem como 

considerando que o período de registro das candidaturas já se iniciou, e 

havendo necessidade de priorizar processos eleitorais em razão da 

proximidade da realização das Eleições 2018, na condição de Juiz da 7ª 

Zona Eleitoral, entendo por bem readequar a pauta da Segunda Vara da 

Comarca de Diamantino/MT, por consequência, redesigno a audiência para 

o dia 24 de janeiro de 2019, às 16h:30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 21 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107573 Nr: 1431-18.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gidelmo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darlene Katia Fogliatto Gouveia 

- OAB:12106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso I, do CPC.Condeno o embargante ao pagamento de 

custas processuais. Publique-se. Registre. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com a baixa na distribuição, com as 

anotações e cautelas de praxe.Traslade-se cópia aos autos de execução 

em apensoÀs providências. Diamantino/MT, 23 de agosto de 2018. RAUL 

LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 102190 Nr: 2557-40.2015.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcio José Pereira, Euripedes Antonio 

Ferreira, Adjalma Gonçalves, Francisco Vieira Sobrinho, Alberto 

Fernandes, Carlos Cesar Borges, Ariosvaldo do Vau Soares, Ismael 

Batista da Silva, Idenilto Jose Divino, João Batista de Almeida, Ari Alves de 

Campos, Adilson de Arruda Miranda, Antonio Lorga, Dimas Rufino Pereira, 

Angelo Jose Vieira, Sebastião Machado, Jaci Feliciano Munhoz, Jair 

Antonio de Almeida, Alain Robson Borges, Gidelmo dos Santos, Espólio de 

Jose Osmar Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Lorga - 

OAB:13.536/MT, Procuradoria Geral do Estado - OAB:

 Autos n. 2557-40.2015.8.11.0005. I – A denominada exceção de 

pré-executividade, ou objeção de pré-executividade, é instituto 

desenvolvido pela doutrina e abraçado pela jurisprudência que faculta ao 

executado submeter a apreciação judicial matérias de ordem pública, a 

exemplo dos pressupostos processuais e condições da ação. (....) Do 

exposto, por meio da exceção de pré-executividade somente podem ser 

suscitada as nulidades absolutas ou as matérias de ordem pública, que 

devem ser conhecidas de ofício como os pressupostos processuais, 

condições da ação e vícios objetivos do título, referentes à certeza, 

liquidez e exigibilidade. No caso é evidente que a matéria sustentada via 

exceção de pré-executividade, no que se refere a ilegitimidade, demanda 

instrução probatória, pois relacionada ao mérito do processo 

administrativo. Em resumo, não se trata de matéria de ordem pública, tais 

como os pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos 

do título, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, o que impede o 

conhecimento da matéria sustentada. De outro norte, constato que a tese 

de prescrição não merece acolhimento. Isso porque os créditos foram 

constituídos nos anos de 2012 e 2013 (fls. 06 e verso), sendo certo que o 

despacho ordenando a citação se deu em 16.10.2015 (fl. 09), de forma 

que não transcorreu o prazo prescricional. Posto isso: i) não conheço da 

matéria relativa a ilegitimidade passiva; ii) rejeito a tese de prescrição. II – 

Int. Diamantino/MT, 26 de março de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior - Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90491 Nr: 2783-16.2013.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilza Vanni Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Idelfonso Moreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os autos encontram-se em CARGA com o Patrono do Autor 

desde 08/05/2018. Intimo o patrono da inventariante para em 24 horas 

devolver os autos em Cartório,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88340 Nr: 642-24.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Whalison Teixeira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Autos n. 642-24.2013.811.0005

Código n. 88340

DECISÃO

Vistos etc.

Em atenção ao pedido de transferência (fl. 258) e considerando que o 

artigo 86 da Lei n. 7.210/1984 prevê que as penas privativas de liberdade 

poderão ser executadas em unidade federativa diversa da qual houve a 

condenação, sendo certo que o Estado deve proporcionar ao segregado 

condições para a ressocialização. Não obstante, o Supremo Tribunal 

Federal, no que se refere à transferência de estabelecimento prisional, 

orienta que devem estar presentes os requisitos do vínculo familiar, a boa 

conduta carcerária e a existência de vaga no estabelecimento para onde 

se pretende ir. Sendo assim, compulsando detidamente os autos, DEFIRO 

o pedido de transferência para Penitenciária do Estado de Mato Grosso.

 Oficie-se à Superintendência de Gestão Penitenciária solicitando 

vaga/anuência para recebimento do recuperando condenado para 

algumas das Penitenciárias da Comarca de Cuiabá/MT.

Defiro o pedido de fl. 266, sendo assim, cumpra-se na íntegra a decisão 

de fls. 252/254.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Diamantino/MT, 01 de agosto de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 116816 Nr: 1702-90.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo de Fátima Rodrigues Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Vistos, etc.

Considerando que este magistrado estará participando de curso na 

Esmagis na data de 19 de julho de 2018, restando prejudicada a realização 

das audiências, redesigno a presente audiência para o dia 20 de setembro 

de 2018 às 13h15min.

Sem prejuízo, expeça mandado para intimação das partes.

Dê ciência ao MPE e a DPE.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 103971 Nr: 53-27.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Andre Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que este magistrado estará participando de curso, 

conforme a convocação do TJMT, na data de 30 de agosto de 2018, 

restando prejudicada a realização das audiências, redesigno a presente 

audiência para o dia 25 de outubro de 2018 às 15h00min.

Sem prejuízo, expeça-se mandado para intimação das partes.

Dê-se ciência ao MPE e a DPE.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 121287 Nr: 3779-72.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joedilson de Almeida, Jonatan Oliveira 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663

 INTIMAÇÃO

INTIMAR a procuradora do autor do fato Ana Maria de Oliveira Barros da 

audiencia de instrução designada para o dia 13 de setembro de 2018, às 

14hs30min.

Diamantino - MT, 28 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 105830 Nr: 784-23.2016.811.0005

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VTL, JML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Redesigno a presente audiência de instrução e julgamento para o dia 24 

de outubro de 2018 às 13h30min.

II – Determino a realização de estudo psicossocial pela equipe do juízo, 

com URGÊNCIA em razão da data da audiência.

III – DETERMINO a intimação do conselho tutelar de Alto Paraguai/MT para 

que compareça ao ato, bem como a intimação da Diretora da Escola Pedro 

Duarte de Miranda Lima, Sra. Luzia, para que compareça ao ato como 

testemunha.

IV - Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000653-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DIAS SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000653-94.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: JULIO CESAR ESPIRITO SANTO 

EXECUTADO: FERNANDO DIAS SOARES Vistos. 1 – Em razão da penhora 

online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte 

executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência de advogado, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, do CPC. 

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. 

AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA OPERAÇÃO. 

POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 

VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. PRINCÍPIO DA 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS 

DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua redução a 

termo, com posterior intimação da parte executada para, querendo, 

apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto de 

2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012306-13.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

IVOLNEI DE OLIVEIRA WALKER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA (ADVOGADO(A))

NELI ARSELIA SCHMITT - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012306-13.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: IVOLNEI DE OLIVEIRA WALKER 

EXECUTADO: NELI ARSELIA SCHMITT - ME Vistos, etc. I – Em busca via 

sistema Renajud verifiquei a existência de veículos em nome da parte 

executada. Contudo, conforme se constata pelos documentos em anexo, 
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que os referidos veículos encontram-se com restrição de alienação 

fiduciária o que impossibilita a inclusão de restrição via sistema Renajud. 

Isto porque, na alienação fiduciária, o bem dado em garantia é de 

propriedade do fiduciante, cabendo ao fiduciário/executado somente a 

posse direta, enquanto não quitada integralmente a dívida. Por esta razão 

é incompatível a constrição judicial sobre bens alienados fiduciariamente, 

vez que a penhora, nas ações executivas, deve recair sobre bens e 

direitos titularizados pelo executado. Em razão do exposto, deixo de inserir 

a restrição pelas razões expostas. II – Outrossim, considerando o bloqueio 

online também foi negativo, intime-se a parte exequente para que junte aos 

autos o cálculo atualizado da dívida e indique bens passíveis de penhora 

no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do processo. III – Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010761-10.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODACY PEDROSO DE BARROS NETO (REQUERENTE)

rodolfo de oliveira martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010761-10.2010.8.11.0005. REQUERENTE: ODACY PEDROSO DE 

BARROS NETO REQUERIDO: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA 

Vistos, etc. Verifico que o exequente pleiteia a intimação do Sr. Adão Leite 

Filho, sócio da empresa executada, para que este informe qual vínculo 

possui com a empresa Global, uma vez que esta encontra-se em 

funcionamento no endereço da empresa executada, conforme certificado 

pelo oficial de justiça em id. n.º 14412510 - pág. 5. Requer ainda, que seja 

informado o CNPJ da referida empresa, bem como se a empresa 

executada Centuryon Comercio de Motos LTDA ainda está em 

funcionamento e, caso positivo, qual o seu endereço. Contudo, tendo em 

vista os princípios que regem o juizado especial, especificamente o da 

economia processual e celeridade, é obrigação da parte exequente 

realizar referidas diligências, especialmente indicar o correto endereço da 

executada, razão pela qual INDEFIRO o pedido do autor constante no id. 

n.º 14583705 - pág. 1/2. Sendo assim, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que dê direito em 5 dias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 

22 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON PINTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000036-03.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOAO DOS SANTOS 

MENDONCA REQUERIDO: JEFERSON PINTO DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Considerando que a parte executada manifestou interesse na realização 

de acordo para pagamento do débito, conforme certificado pelo oficial de 

justiça em id. n.º 13285879 - pág. 1, determino a designação de audiência 

de conciliação a ser dirigida pelo conciliador, em data a ser designada pela 

escrivania. Intimem-se as partes para o ato. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, 22 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-82.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ZAGONEL DE LIMA (REQUERENTE)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000087-82.2016.8.11.0005. REQUERENTE: RENAN ZAGONEL DE LIMA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao 

comprovante de pagamento de id. n.º 14549308 - pág. 1, no prazo de 5 

dias. Cumpra-se. Diamantino, 22 de agosto de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-76.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

AIRAM MOREIRA ROSARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000402-76.2017.8.11.0005. REQUERENTE: AIRAM MOREIRA ROSARIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se 

manifestar quanto ao comprovante de pagamento de id. n.º 14664646 - 

pág. 1, no prazo de 5 dias. Cumpra-se. Diamantino, 22 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014859-33.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

INDIANARA CONTI KROLING (ADVOGADO(A))

JANDIRA ANTONIETA ALBERICI BRUGNAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

MIKAELE SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8014859-33.2013.8.11.0005. REQUERENTE: JANDIRA ANTONIETA 

ALBERICI BRUGNAGO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Tendo em vista a 

manifestação da patrona da parte exequente de id. n.º 14446856 - pág. 

1/4, certifique a escrivania se houve informação do juízo da recuperação 

judicial. Cumpra-se. Diamantino, 22 de agosto de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-11.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RIUSDELAR LOPES PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE SABO OLIVEIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON RODRIGUES TANAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010241-11.2014.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE SABO OLIVEIRA 

SOBRINHO REQUERIDO: ADILSON RODRIGUES TANAN Vistos, etc. 1 - 

Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 
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havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora para requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 22 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-74.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010004-74.2014.8.11.0005. REQUERENTE: MOACYR JOSE RODRIGUES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 22 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000927-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000927-58.2017.8.11.0005. REQUERENTE: CRISTIANE DE ALMEIDA 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de julgado, 

no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, 

intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do 

julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 22 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

SUELY MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001319-95.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SUELY MARIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Expeça-se mandado de 

constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça diligenciar até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante, afim de se 

prevenir quanto a ocorrência de fraude processual. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Diamantino, 27 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAYDOMAR DE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000936-83.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JAYDOMAR DE ARAUJO 

GOMES REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação designada. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010113-93.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli (ADVOGADO(A))

JOANITA LOPES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA SILVA DE JESUS (EXECUTADO)

KADD HAEG MACIEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010113-93.2011.8.11.0005. EXEQUENTE: JOANITA LOPES DE ALMEIDA 

EXECUTADO: DEBORA CRISTINA SILVA DE JESUS Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para que se manifeste quanto o bloqueio parcial de 

valores nas contas de titularidade da parte executada, requerendo o que 

dê direito em 5 dias. Outrossim, em busca via sistema Renajud verifiquei a 

existência do veículo em nome da parte executada. Contudo, conforme se 

constata pelos documentos em anexo, o referido veículo encontra-se com 

restrição de alienação fiduciária o que impossibilita a inclusão de restrição 

via Renajud. Isto porque, na alienação fiduciária, o bem dado em garantia é 

de propriedade do fiduciante, cabendo ao fiduciário/executado somente a 

posse direta, enquanto não quitada integralmente a dívida. Por esta razão 

é incompatível a constrição judicial sobre bens alienados fiduciariamente, 

vez que a penhora, nas ações executivas, deve recair sobre bens e 

direitos titularizados pelo executado. Em razão do exposto, deixo de inserir 

a restrição pelas razões expostas. Sem prejuízo, DEFIRO, também, a 

inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, na forma 

do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 de 

agosto de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010498-41.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA (ADVOGADO(A))

SOLANGE NOGUEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010498-41.2011.8.11.0005. EXEQUENTE: SOLANGE NOGUEIRA DA 

SILVA EXECUTADO: MARISTELA DIAS DE SOUZA Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para que se manifeste quanto ao resultado das buscas 

pelos sistemas bacenjud e renajud, requerendo o que dê direito no prazo 

de 05 dias. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010620-49.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PAMELA SINTIA DA SILVA MIRANDA (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010620-49.2014.8.11.0005. EXEQUENTE: PAMELA SINTIA DA SILVA 

MIRANDA EXECUTADO: SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP 

Vistos, etc. 1 – Primeiramente, determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. Em razão da penhora 

online de dinheiro positiva, conforme telas em anexo, intime-se a parte 

executada, por meio de seu advogado, ou, na ausência de advogado, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

manifestação no prazo de 5 dias, tudo na forma 854, § 2º e § 3º, do CPC. 

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. 

AUSÊNCIA DE TERMO. JUNTADA DOS EXTRATOS DA OPERAÇÃO. 

POSTERIOR INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 

VIOLAÇÃO DO ART. 475-J, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. FINALIDADE ATENDIDA. PRINCÍPIO DA 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS 

DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A lavratura do auto de penhora ou de sua redução a 

termo, com posterior intimação da parte executada para, querendo, 

apresentar impugnação, assegura-lhe o conhecimento da exata 

identificação do bem sobre o qual recaiu a constrição. 2. Havendo 

penhora on-line, não há expedição de mandado de penhora e de 

avaliação, uma vez que a constrição recai sobre numerário encontrado em 

conta-corrente do devedor, sendo desnecessária diligência além das 

adotadas pelo próprio magistrado por meio eletrônico. 3. Se a parte pode 

identificar, com exatidão, os detalhes da operação realizada por meio 

eletrônico (valor, conta-corrente, instituição bancária) e se foi 

expressamente intimada para apresentar impugnação no prazo legal, 

optando por não fazê-lo, não é razoável nulificar todo o procedimento por 

estrita formalidade. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das 

formas e pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo). 4. 

Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 

1195976/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014)”. 2 – Decorrido o prazo 

de 5 dias, transformado o bloqueio em penhora ex vi legis (art. 854, § 5º, 

do CPC), e nada sendo requerido, libere-se o valor em favor da parte 

credora por meio de transferência bancária, após 15 dias, ou requeira o 

credor e devedor o que dê direito, nos mesmos 15 dias, na forma do artigo 

525, § 11, do CPC. 3 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-31.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010175-31.2014.8.11.0005. REQUERENTE: MARLI MARLENE SCHENKEL 

MAREGA - ME REQUERIDO: SILVANA CRISTINA DE ANDRADE FERREIRA 

Vistos, etc. I – Em busca via sistema Renajud verifiquei a existência do 

veículo em nome da parte executada. Contudo, conforme se constata 

pelos documentos em anexo, o referido veículo encontra-se com restrição 

de alienação fiduciária o que impossibilita a inserção de restrição via 

Renajud. Isto porque, na alienação fiduciária, o bem dado em garantia é de 

propriedade do fiduciante, cabendo ao fiduciário/executado somente a 

posse direta, enquanto não quitada integralmente a dívida. Por esta razão 

é incompatível a constrição judicial sobre bens alienados fiduciariamente, 

vez que a penhora, nas ações executivas, deve recair sobre bens e 

direitos titularizados pelo executado. Em razão do exposto, deixo de inserir 

a restrição pelas razões expostas. II – Assim, intime-se a parte exequente 

para que indique bens passíveis de penhora no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção do processo. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-59.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NYLCEIA CRISTIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001593-59.2017.8.11.0005. REQUERENTE: NYLCEIA CRISTIANE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 – 

Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

27 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-71.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

ADILEISA DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010237-71.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ADILEISA DIAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de 

julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo 

assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o 

cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao 

arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012336-14.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER ALVARO PINHEIRO BENEVIDES (REQUERENTE)

GABRIELA COCCO BUSANELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8012336-14.2014.8.11.0005. REQUERENTE: ELIEZER ALVARO PINHEIRO 

BENEVIDES REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

para requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 27 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-51.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LAZZARI FANTIN (REQUERENTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010357-51.2013.8.11.0005. REQUERENTE: FELIPE AUGUSTO STÜKER, 

LETICIA LAZZARI FANTIN REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – 

Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora para requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 27 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010312-81.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA ORMOND DA SILVA (EXEQUENTE)

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA (EXECUTADO)

ESDRAS SIRIO VILA REAL (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010312-81.2012.8.11.0005. EXEQUENTE: LUCINEIA ORMOND DA SILVA 

EXECUTADO: INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA 

Vistos, etc. Considerando que o bloqueio online via bacenjud bem como as 

pesquisas renajud restaram infrutíferas, intime-se a parte exequente para 

que apresente bens passíveis de penhora no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 04 de julho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000499-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PEREIRA STOCCO (REQUERENTE)

ANGELICA RODRIGUES MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA ZANTEDESCHI (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 14/11/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CHARLES LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 17/10/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CHARLES LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 17/10/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-59.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

BENEDITO ROMAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010016-59.2012.8.11.0005. REQUERENTE: BENEDITO ROMAO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 

Analisando aos autos, verifica-se que não houve a incidência da multa de 

10% prevista no artigo 523, § 1º do CPC, haja vista que a parte executada 

sequer foi intimada para cumprir o julgado, depositando nos autos o valor 

da condenação voluntariamente. Assim, considerando que houve o 

bloqueio de R$ 953,38 (novecentos e cinquenta e trinta e oito centavos) 

através do sistema BACENJUD e, tendo em vista que não houve a 

incidência do valor referente a multa de 10% (dez por cento), libere-se em 

favor da parte executada o valor da multa, que corresponde a R$ 645,34 

(seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), com as 

devidas correções. Sem prejuízo, libere-se o valor excedente em favor da 

parte exequente. Após, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 21 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-02.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO QUEROBINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001558-02.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ALEX SANDRO QUEROBINO 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a 

parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-41.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCA BRITO (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010185-41.2015.8.11.0005. REQUERENTE: EDSON FRANCA BRITO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Nada sendo requerido no prazo de 10 

dias, arquive-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010559-23.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CARLA BRAGUIN ANDREANI (REQUERENTE)

CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010559-23.2016.8.11.0005. REQUERENTE: ANDREA CARLA BRAGUIN 

ANDREANI REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT 

Vistos, etc. Manifeste-se a parte exequente quanto a petição de id. 

14945543, no prazo de 05 dias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 20 de 

agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

ARILDO FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 17/10/2018 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 17/10/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

SANDRA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 17/10/2018 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JARBAS MORAES DE SOUSA CALIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 17/10/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001324-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLIDES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001324-20.2017.8.11.0005. REQUERENTE: DEOCLIDES RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte 

recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 22 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

SEVERINO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001227-20.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SEVERINO LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010400-85.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA E TRANSPORTES AVENIDA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

celito liliano bernardi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010400-85.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: AUTO ELETRICA E 

TRANSPORTES AVENIDA EIRELI - EPP EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROCHA PAIXAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000334-92.2018.8.11.0005. REQUERENTE: FERNANDO ROCHA PAIXAO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JILSON MARCOS FARIAS MACIEL (REQUERENTE)

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000214-49.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JILSON MARCOS FARIAS 

MACIEL REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino,27 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE RONALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000403-27.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE RONALDO SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000586-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

OSMILTO MOREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000586-32.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: OSMILTO MOREIRA SILVA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a 

conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não tiver sido 

convertido, realizando as retificações no polo ativo e passivo do 

processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 21 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000336-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXEQUENTE)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO (EXECUTADO)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000336-62.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, EXECUTADO: VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO 

Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão 

da ação para cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, 

realizando as retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o 

débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% 

conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – 

Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), 

incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens 

quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - 

Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) 

dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria 

enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou 

não localizada a parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora 

para que adote as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os 

embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso 

requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a 

cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 21 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010867-64.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ETERNA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010867-64.2013.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA ETERNA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 22 de agosto de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010797-47.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

GERALDO GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010797-47.2013.8.11.0005. REQUERENTE: GERALDO GONCALVES DE 

QUEIROZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 22 de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010471-24.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CRISTINA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010471-24.2012.8.11.0005. REQUERENTE: BENEDITA CRISTINA DA 

SILVA PEREIRA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 

Considerando que o valor da obrigação já foi adimplido, conforme alvará 

de id. 3794455 - pág. 1, e tendo em vista que a impugnação foi acolhida 

para excluir a multa prevista no art. 523, §1º do CPC (id. n.º 8115459), 

libere-se o valor penhorado (id. 3794665) em favor da executada mediante 

alvará de levantamento. Após, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C. Diamantino, 27 de agosto de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-54.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010307-54.2015.8.11.0005. REQUERENTE: RAMON DE OLIVEIRA 

MARTINS REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Tendo em vista que a parte 

exequente concorda com os cálculos de liquidação de sentença 

apresentado pela parte executada, EXPEÇA-SE certidão de crédito no 

valor de R$ 7.144,36, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Após, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 28 de junho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU SOUZA FROTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000797-34.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DIRCEU SOUZA FROTA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. A parte reclamada 

formula pedido de reconsideração da decisão que deferiu a antecipação 

dos efeitos da tutela final (id. 14142329) e determinou a parte ré que não 

mais realizasse os descontos em folha de pagamento do autor quanto aos 

serviços de cartão de crédito. Primeiramente vale lembrar que a figura do 

pedido de reconsideração não existe no ordenamento jurídico brasileiro. 

Desta forma, a via eleita a demonstrar a irresignação quanto à decisão 

proferida nos autos não é adequada, devendo, portanto, manejar a via 

recursal adequada. Assim, pelas razões acima expostas, deixo de 

analisar o pedido de reconsideração, devendo a parte socorrer-se a via 

recursal cabível. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A ALBINO - ME (REQUERENTE)

BRUNO MARTINS SORNA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI (ADVOGADO(A))

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000928-43.2017.8.11.0005. REQUERENTE: A ALBINO - ME REQUERIDO: 

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 27 de agosto de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000074-49.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARTINS TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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DEVALDIR ANTONIO FELIPE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000074-49.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: ANTONIO MARTINS TEIXEIRA 

EXECUTADO: DEVALDIR ANTONIO FELIPE Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 22 de agosto de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012187-18.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SERGIO GONCALVES BANTIM (REQUERENTE)

VANESSA PIVATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8012187-18.2014.8.11.0005. REQUERENTE: EVERALDO SERGIO 

GONCALVES BANTIM REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes 

compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 27 de agosto de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000390-28.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSUEL ALMEIDA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

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

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

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

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. Na hipótese dos autos, os 

embargos de declaração opostos objetiva alterar o resultado do julgado, o 

que é inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante 

interposição de recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS 

EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. 

DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração 

têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum 

dos vícios contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à 

pretensão modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 

2.Mesmo quando interpostos para o fim de prequestionamento, a 

existência de omissão, contradição ou obscuridade permanece como 

requisito essencial dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, 

quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o 

reexame da causa, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

4.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de 

julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos arts. 12, inciso 

IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 

(Processo EDJ1 20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 

05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios 

na decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a r. sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 

de agosto de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001792-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. S. (AUTOR(A))

L. D. B. V. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. T. M. (RÉU)

L. C. N. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001792-82.2017.8.11.0037. 

Vistos etc. Considerando pedido verbal formulado pelas técnicas do Juízo 

a esta magistrada, determino a remessa do feito à equipe para 

complementação do estudo psicossocial, no prazo de 30 (trinta) dias. Com 

a juntada do relatório complementar, manifestem-se as partes e 

venham-me os autos conclusos. Considerando, ainda, que o presente 

feito não foi constelado no 1º Workshop de Direito Sistêmico por ausência 

de tempo hábil na agenda da equipe de Constelação e tendo em vista a 

evidente necessidade de participação das partes (ID 13890964 - Pág. 1 a 

7), consigno que serão incluídas no próximo Workshop, cuja data será 

futuramente designada e para o qual as partes serão intimadas. Ciência as 

partes. Cumpra-se. Primavera do Leste, 28/08/2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 116304 Nr: 6942-37.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDO, MLDN, FMDSA, CRAP, MEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762, SOLANGE ROCHELI NEUENFELD - OAB:MT 15992-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Isento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, face à gratuidade da 

justiça.Publicada e registrada no sistema Apolo.Transitada em julgado 

expeçam-se os documentos necessários.Após, arquivem-se os autos, 

com as baixas necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 70954 Nr: 3268-22.2010.811.0037

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

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

 PARTE AUTORA: JBDS, SDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, KLEITON LAZZARI - OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pedido de desarquivamento, encaminho os autos para a 

Advogada Andrea Dreyer, OAB/MT sob n° 9.520 e Advogada Raquel 

Dreyer , OAB/MT sob n ° 8.413, para o que requerer de direito , no prazo 

de 05 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 113656 Nr: 4332-96.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MA, ICA, RA, MA, SLA, MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante sejam os réus 

revéis, entende-se que não se aplicam os efeitos da revelia, por se tratar 

de direitos indisponíveis.

Observa-se, outrossim, que a Carta Precatória expedida para coleta de 

material genético dos réus foi devolvida sem cumprimento, por ausência 

dos documentos obrigatórios que deveriam acompanhá-la, conforme 

fls.76/77.

Logo, visando possibilitar aos réus a realização do referido exame, 

depreque-se ao juízo de Uruará/PA, a fim de que designe audiência para 

coleta de material genético, ás suas expensas, remetendo-se o referido 

material a este juízo.

Com a chegada do material, providencie a secretaria a coleta do material 

genético do requerente, para posterior encaminhamento ao laboratório 

conveniado para realização de DNA.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 58256 Nr: 5866-17.2008.811.0037

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MORAES RODRIGUES - 

OAB:15929/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos 

processos (cód.104096 e 105127) para conceder a guarda definitiva da 

criança Maria Eduarda Mendonça Camargo à sua genitora.As visitas do 

pai à menor serão livres e, nas férias escolares, a menor permanecerá 

com cada um dos genitores por metade do período, sendo que nas 

comemorações de final de ano (Natal e Ano Novo), cada festividade será 

exercida por um dos genitores de maneira alternada.Diante da presente 

sentença, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito.Expeça-se termo de guarda para a mãe, assistindo ao genitor o 

direito de visitas de forma livre.Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor dado à causa, 

bem como nas custas e despesas processuais, suspendendo, todavia, 

sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, 

§3° do Código de Processo Civil.Publicada e registrada no sistema 

Apolo.Transitada em julgado expeçam-se os documentos 

necessários.Após, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 105127 Nr: 4119-27.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMAR GOMES DA 

SILVA - OAB:16169-O/MT, ÉDERSON UMBELINO NERY - OAB:MT 

16181-O, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos 

processos (cód.104096 e 105127) para conceder a guarda definitiva da 

criança Maria Eduarda Mendonça Camargo à sua genitora.As visitas do 

pai à menor serão livres e, nas férias escolares, a menor permanecerá 

com cada um dos genitores por metade do período, sendo que nas 

comemorações de final de ano (Natal e Ano Novo), cada festividade será 

exercida por um dos genitores de maneira alternada.Diante da presente 

sentença, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito.Expeça-se termo de guarda para a mãe, assistindo ao genitor o 

direito de visitas de forma livre.Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor dado à causa, 

bem como nas custas e despesas processuais, suspendendo, todavia, 

sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, 

§3° do Código de Processo Civil.Publicada e registrada no sistema 

Apolo.Transitada em julgado expeçam-se os documentos 

necessários.Após, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 58350 Nr: 5962-32.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCVR, KJVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - 

OAB:MT 15189-O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial, 

para condenar o réu ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo vigente, equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e 

sete reais), e 50% das despesas extras (médicas, odontológicas, 

farmacêuticas e escolares), a título de alimentos à sua filha Karla, vez que 

Dhayra já atingiu a maioridade civil e terminou seu ensino superior, a 

serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, através de depósito em 

conta bancária.Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

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

Processo Civil.Publicada e registrada no Sistema Apolo.Condeno o réu ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fico em 10 % (dez 

por cento) sobre o valor à causa, suspendendo, contudo, sua 

exigibilidade, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.Após, 

certificado o transito em julgado, arquive-se em segredo de justiça, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo.Intimem-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste-MT, 24 de Agosto de 2018.Lidiane de 

Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 100767 Nr: 326-80.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ZANELLA - 

OAB:8317/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 33, § 1º, do ECA, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, outorgando ao Sr. Sérgio Albuquerque, Sra. 

Eva José Santana a guarda definitiva compartilhada com o Sr. José 

Santana Leite da infante Steffany Almeida Santana Leite, com os efeitos 

daí decorrentes. Outrossim, julgo improcedente o pedido formulado nos 
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autos em apenso cód. 100767.Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Expeça-se o termo de guarda 

definitiva.Isento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatício, face á gratuidade da justiça.Publicada e registrada no sistema 

Apolo.Dê-se ciência ao Ministério Público.Após o transito em julgado, 

arquive-se, procedendo às baixas necessárias.Cumpra-se, servindo 

copia da presente como Mandado, se for o caso.Primavera do Leste-MT, 

24 de Agosto de 2018.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 67536 Nr: 7260-25.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSL, SASL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 33, § 1º, do ECA, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, outorgando ao Sr. Sérgio Albuquerque, Sra. 

Eva José Santana a guarda definitiva compartilhada com o Sr. José 

Santana Leite da infante Steffany Almeida Santana Leite, com os efeitos 

daí decorrentes. Outrossim, julgo improcedente o pedido formulado nos 

autos em apenso cód. 100767.Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Expeça-se o termo de guarda 

definitiva.Isento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatício, face á gratuidade da justiça.Publicada e registrada no sistema 

Apolo.Dê-se ciência ao Ministério Público.Após o transito em julgado, 

arquive-se, procedendo às baixas necessárias.Cumpra-se, servindo 

copia da presente como Mandado, se for o caso.Primavera do Leste-MT, 

24 de Agosto de 2018.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 104096 Nr: 3051-42.2011.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEUNICE ALVES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR PRADO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAÚDIO RECHE - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos 

processos (cód.104096 e 105127) para conceder a guarda definitiva da 

criança Maria Eduarda Mendonça Camargo à sua genitora.As visitas do 

pai à menor serão livres e, nas férias escolares, a menor permanecerá 

com cada um dos genitores por metade do período, sendo que nas 

comemorações de final de ano (Natal e Ano Novo), cada festividade será 

exercida por um dos genitores de maneira alternada.Diante da presente 

sentença, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito.Expeça-se termo de guarda para a mãe, assistindo ao genitor o 

direito de visitas de forma livre.Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor dado à causa, 

bem como nas custas e despesas processuais, suspendendo, todavia, 

sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, 

§3° do Código de Processo Civil.Publicada e registrada no sistema 

Apolo.Transitada em julgado expeçam-se os documentos 

necessários.Após, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 178590 Nr: 9909-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ED, WILCAME DESIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CARRETO - 

OAB:18929/A - MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO para 

ratificar a liminar concedida e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito.Sem custas.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Primavera do 

Leste, 27 de Agosto de 2018.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 72386 Nr: 4701-61.2010.811.0037

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DA SILVA 

RODRIGUES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 1.638 do Código Civil e art. 24 do 

ECA, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de decretar a perda do 

poder familiar que Meire Pereira da Silva em relação as infantes Evellen 

Maísa Pereira Freitas, Alexsandra Pereira da Silva e Eveline Pereira de 

Freitas. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito.Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, suspendendo, todavia, sua exigibilidade pelo período de 05 

(cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3° do Código de Processo 

Civil.Publica e registrada no sistema Apolo.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149807 Nr: 4293-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDS, JMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial em que o(a) requerente postula 

autorização para o levantamento de valores existentes em conta em nome 

do de cujus.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Os documentos juntados demonstram a veracidade das alegações da 

parte requerente, tornando de rigor a concessão de alvará que o autorize 

a realizar o levantamento do saldo existente na conta corrente em nome 

do falecido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, nos termos da Lei 

6.858/1980, DEFIRO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ em nome da parte 

requerente, para levantamento da importância existente na conta corrente 

em nome do de cujus.

Nesses termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se a representante da requerente para que comprove 

que depositou os valores pertencentes a menor em conta poupança, 

conforme requer o Ministério Público.

Sem custas, face à gratuidade da justiça.

Publicada e registrada no Sistema.

Cumprido consoante acima determinado e expedido o alvará pertinente, 

arquive-se com as anotações de estilo.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147529 Nr: 3265-91.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Conejo - 

OAB:MT 13056

 intime-se o credor para que se manifeste sobre os meios que pretende 

sejam utilizados: I – adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – 

alienação por meio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária; 

IV – alienação em hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro 

público, via “web” ou presencial; VI – usufruto de bem móvel ou 

imóvel.Sem embargo da providência, requisitem-se, desde já, as certidões 

mencionadas no artigo 1.083 da CNGC.Intime-se a parte exequente para 

cumprir o disposto no artigo 799, I, do Código de Processo Civil.Para efeito 

de aferição da manutenção de causa impeditiva de constrição judicial, a 

teor do disposto no artigo 69 do Decreto-lei nº 167/67, intime-se o credor 

hipotecário (cédula rural) para informar sobre a eventual liquidação da 

cédula ,  em 15 (qu inze)  d ias .Expeça-se  o  necessár io . 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69121 Nr: 1429-59.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI TEREZINHA BARBIERI SCHAFER, NILSO 

SCHAFER -ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Processo nº 1429-59.2010.811.0037 (Código nº 69121)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Cleci Terezinha Barbieri Schafer e Outro

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

A impugnação ao valor dos honorários periciais (fls. 501) não procede, eis 

que a proposta foi formalizada de acordo com o critério de razoabilidade. 

Além disso, deve-se levar em consideração o zelo profissional, o lugar da 

prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a 

importância para a causa.

Assim sendo, arbitro os honorários periciais em R$ 9.800,00 (nove mil e 

oitocentos reais).

Autorizo o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente sem pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários (CPC, art. 465, §4º).

O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a 

análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do 

método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente 

aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV 

- resposta onclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas 

partes e pelo órgão do Ministério Público (CPC, art.473, caput).

No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem 

simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas 

conclusões (CPC, art.473, §1º).

É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como 

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia (CPC, art.473, §2º).

Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos 

podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, 

obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da 

parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo 

com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos 

necessários ao esclarecimento do objeto da perícia (CPC, art.473, §3º).

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil, a contar do depósito judicial dos 

honorários periciais.

Regularmente subscrito o termo de nomeação pelo perito indicado, intime-o 

para que informe o local, data e horário da realização da perícia, para fins 

do disposto no artigo 474 do Código de Processo Civil.

 Aportando-se o laudo pericial, As partes serão intimadas para, querendo, 

manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (CPC, art.477, §1º).

Expirados os prazos, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69124 Nr: 1432-14.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON PERERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208 MT, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:MT-3.928

 Processo nº 1432-14.2010.811.0037 (Código nº 69124)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Airton Perera

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

A parte executada apresentou impugnação à execução, sustentando 

excesso de execução e postulou pela produção de prova pericial 

(fls.323/335).

A prova pericial, inicialmente prescindível, mostrou-se pertinente em face 

dos argumentos articulados na impugnação ao cumprimento de sentença.

Diante disso, nomeio a empresa especializada REAL BRASIL 

CONSULTORIA, PERÍCIAS, AUDITORIAS E AVALIAÇÕES, com endereço 

profissional na Av. Rubens de Mendonça, 1856, SL 408, Bosque da 

Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá (MT).

Intime-se a empresa nomeada para apresentar, em 5 (cinco) dias: I- 

proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de 

especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (CPC, 

art.465, §2º).

Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes sobre a 

proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor (CPC, art.465, §3º).

Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição 

do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar 

quesitos (CPC, art.465, §1º).

Apresentados os quesitos pelas partes, conclusos para a finalidade do 

artigo 470 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68947 Nr: 1256-35.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LIMA - OAB:21387-B, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA 

- OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, 

WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 Processo nº 1256-35.2010.811.0037 (Código nº 68947)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Adalberto Sari

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

A parte executada apresentou impugnação à execução, sustentando que 

duas operações (088/00484-8 e 088/00485-6) não foram alcançadas 

pelos efeitos do Plano Collor e Plano Verão, eis que foram liquidadas em 

julho e setembro de 1989, bem como sustentou excesso de execução e 

postulou pela produção de prova pericial (fls.412/428).

Embora a parte exequente suscite que a questão relativa à exclusão das 

operações financeiras 088/00484-8 e 088/00485-6 não possa ser objeto 

de reapreciação, fato é que o acerto do saldo exequendo perpassa pela 

apuração do percentual indevidamente aplicado, que deve ser restituído. É 

evidente, portanto, que verificada, pela perícia contábil, que sobre as 

referidas operações não houve aplicação do percentual indevido, nada 

haveria há ser repetido, sob pena de enriquecimento ilícito da parte 

exequente.

Portanto, a tese suscitada é passível de apreciação, porém após a 

realização da prova pericial, na qual será apurado o percentual indevido 

efetivamente cobrado pela instituição financeira.

A prova pericial, inicialmente prescindível, mostrou-se pertinente em face 

dos argumentos articulados na impugnação ao cumprimento de sentença.

Diante disso, nomeio a empresa especializada REAL BRASIL 

CONSULTORIA, PERÍCIAS, AUDITORIAS E AVALIAÇÕES, com endereço 

profissional na Av. Rubens de Mendonça, 1856, SL 408, Bosque da 

Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá (MT).

Intime-se a empresa nomeada para apresentar, em 5 (cinco) dias: I- 

proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de 

especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (CPC, 

art.465, §2º).

Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes sobre a 

proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor (CPC, art.465, §3º).

Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição 

do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar 

quesitos (CPC, art.465, §1º).

Apresentados os quesitos pelas partes, conclusos para a finalidade do 

artigo 470 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68927 Nr: 1236-44.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOIR GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208 MT, 

SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A

 Processo nº 1236-44.2010.811.0037 (Código nº 68927)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Genoir Girardi

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Intime-se o perito nomeado para manifestar-se sobre o requerimento do 

executado (fls.464), em 5 (cinco) dias.

Aportando-se a resposta, intime-se o executado para manifestação, em 

idêntico o prazo.

Em seguida, conclusos para impulso oficial.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69169 Nr: 1477-18.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURI DE CASTRO, ELVARISTO FRANCISCO FONTANA, 

GENTIL GALZETA, VITOR MARZURKIWWICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, NELSON WILIANS F. RODRIGUES - OAB:11065-A, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12208-A

 Processo nº 1477-18.2010.811.0037 (Código nº 69169)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Auri de Castro e Outros

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Regulamente intimada para apresentar documentos, advertida de que a 

ausência de cumprimento da determinação importaria em punição por 

configurar ato atentatório à dignidade da justiça, a instituição bancária 

requerida deixou de cumprir integramente com o que lhe fora ordenado, 

apresentado o conteúdo documental parcial requisitado, razão porque lhe 

aplico a sanção processual de multa, na fração de 10% do valor da 

causa, que será revertida em favor da parte autora (CPC, art.77, §2º).

Requisite-se à instituição bancária os documentos faltantes, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de majoração da multa e 

configuração do crime de desobediência.

 Aportando os documentos, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, instruir o requerimento de cumprimento de sentença com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; 

II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as 

respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da 

correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos 

juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos 

obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, 

sempre que possível.

Transcorrido o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 73575 Nr: 5897-66.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JORGE WEIGERT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 Processo nº 5897-66.2010.811.0037 (Código 73575)

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Mauro Paulo Galera Mari

Executado: Nelson Jorge Weigert

Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172923 Nr: 6771-41.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL LIDIANE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE ROBERTO BUZETI - 

OAB:10039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Processo nº 6771-41.2016.811.0037 (Código 172923)

Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexigibilidade de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais

Requerente: Isabel Lidiane de Souza

Requerida: Águas de Primavera Ltda.

Vistos em correição permanente.

Tendo em vista a ausência de apresentação tempestiva da contestação, 

consoante certidão inclusa (fls.37), declaro a revelia da parte requerida, 

nos moldes do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Determino a restituição da peça defensiva à origem (fls.40/45).

Concluída a diligência, conclusos para julgamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155376 Nr: 6920-71.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Processo nº 6920-71.2015.811.0037 (155376)

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios

 Requerente: João Oliveira de Lima

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Tendo em vista a ausência de apresentação tempestiva da contestação, 

declaro a revelia da parte requerida, nos moldes do artigo 344 do Código 

de Processo Civil.

Determino a restituição da peça defensiva à origem (fls.94/124).

Concluída a diligência, conclusos para julgamento.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151183 Nr: 4916-61.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ FILIPPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ IVANIR FLORES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA ZANONI CONEJO - 

OAB:MT/18924, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 Processo nº 4916-61.2015.811.0037 (Código 151183)

Embargos do Devedor

Embargante: Carlos José Filippin

Embargado: Espólio de Luiz Ivanir Flores

Vistos em correição permanente.

Determino o apensamento aos autos da ação de execução correlata.

Havendo requerimento de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução para a data 19 de setembro de 2018, às 16h00min.

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o 

rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450).

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455).

 A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).

Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos causídicos.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173740 Nr: 7258-11.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARSENOR RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIOZAN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7258-11.2016.811.0037 (Código 173740)

Ação de Busca e Apreensão de Veículo

Requerente: Arsenor Rodrigues da Costa

Requerido: Mariozan dos Santos

Vistos em correição permanente.

Nos termos do artigo 322, caput, do Código de Processo Civil, o pedido 

deve ser certo.

Destarte, considerando o teor da decisão judicial derradeira (fls.17) e a 

manifestação responsiva da parte autora (fls.18), intime-a, novamente, 

para formular expressamente o pedido de rescisão contratual, mediante 

devolução das parcelas pagas, a fim de evitar eventual julgamento extra 

petita e nulidade processual, em 15 (quinze) dias.

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158657 Nr: 8432-89.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, CINARA CAMPOS 

CARNEIRO - OAB:8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, 

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FABIO 

LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA 

BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26.822-B/ PR, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA 

- OAB:OAB/MT 18.099, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:MT-3.928

 Processo nº 8432-89.2015.811.0037 (Código nº 158657)

Liquidação de Sentença

Exequente: Wilson Roberto Simões

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

No julgamento do REsp nº 1.319.232 – DF foram opostos embargos de 

divergência, recurso no qual foi concedida tutela provisória para atribuição 

de efeito suspensivo à decisão recorrida, em 06 de abril de 2017.

Posto isso, suspendo o curso processual até o julgamento dos embargos 

de divergência em REsp nº 1.319.232 – DF (2012/0077157-3), devendo a 

serventia, periodicamente, acompanhar eventual decisão do recurso 

mencionado, registrando que o julgamento está agendado para 

05/09/2018, às 14h00min.

Julgados os embargos de divergência, imediata conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175141 Nr: 8071-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINIANA BENEDITA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência 

de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual.No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º).As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156415 Nr: 7360-67.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VASILII ANFILOFEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Processo nº 7360-67.2015.811.0037 (Código nº 156415)

Embargos do Devedor

Embargante: Vasilli Anfilov

Embargada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado

Vistos em correição permanente.

Determino o apensamento aos autos da ação de execução correlata.

Verificada a irregularidade da representação da parte ante a renúncia da 

causídica constituída (fls.41), suspendo o curso processual e determino a 

intimação da autora para saneamento do vício, mediante constituição de 

novo profissional com capacidade postulatória, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção processual, nos termos do artigo 76, §1º, I, do Código de 

Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112651 Nr: 3032-02.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN BARAÚNA NARCIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314, MOISÉS 

BATISTA DE SOUZA - OAB: 149225-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº 3032-02.2012.811.0037 (Código 112651)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Requerido: Jhonathan Barauna Narcizo

Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para manifestar-se sobre a prestação de 

contas (fls.86v-87), em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento 

processual.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66975 Nr: 6879-17.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCÍLIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, JOSE MACIAS NOGUEIRA JUNIOR - OAB:31848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6879-17.2009.811.0037 (Código 66975)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Darcilio da Cruz

Executado: Josiel Severino da Silva

Vistos em correição permanente.

Junte-se aos autos a manifestação da parte exequente quanto a exceção 

de pré-executividade oposta.

Verificada a irregularidade da representação da parte ante a renúncia do 

causídico constituído (fls.103/104), suspendo o curso processual e 

determino a intimação do executado para saneamento do vício, mediante 

constituição de novo profissional com capacidade postulatória, em 15 

(quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito à revelia, nos termos 

do artigo 76, §1º, II, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.
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Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178274 Nr: 9731-67.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOÃO 

VITOR RODCRIGUES DO NASCIMENTO, KARINE VITÓRIA RODRIGUES DO 

NASCIMENTO, ROSENIRA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9731-67.2016.811.0037 (Código 178274)

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT

Requerentes: José Augusto Rodrigues do Nascimento e Outros

Requerida: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre os documentos 

apresentados pela instituição financeira Banco Bradesco S/A (fls.68/82), 

em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147736 Nr: 3362-91.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PICOLOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ANTONIO SILVESTRI BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MARIANA CALVO CARUCCIO - 

OAB:19412/OAB MT, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO 

EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Processo nº 3362-91.2015.811.0037 (Código nº 147736)

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Morais e Materiais

Requerente: Luciano Picoloto

Requerido: Ricardo Antônio Silvestri Bridi

Vistos em correição permanente.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, bem como para manifestarem 

interesse na sessão de mediação/conciliação, conforme a hipótese, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172952 Nr: 6780-03.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI KOAKOSKI - 

OAB:OAB/PR 75953, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA MENDONÇA SILVA 

MOURA - OAB:GO/ 8570, ADRIANE PEREIRA DE LIMA - OAB:29761/ GO, 

BELKISS BRANDÃO - OAB:GO/ 7649, ERONDINO RODRIGUES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MG/ 136.087, JOÃO NEGRÃO DE ANDRADE FILHO - 

OAB:GO/17947

 Processo nº 6780-03.2016.811.0037 (Código 172952)

Ação de Indenização por Danos Morais

Requerente: Maria de Fátima de Moraes

Requerido: Expresso São Luiz

Vistos etc.

Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107009 Nr: 6102-61.2011.811.0037

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE MÔNICA MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:MT 

8.177

 Processo nº 6102-61.2011.811.0037 (Código nº 107009)

Ação Cautelar de Exibição de Documentos

Requerente: Elaine Mônica Mallmann

Requerido: Banco Cruzeiro do Sul S/A

Vistos em correição permanente.

Indefiro o requerimento de isenção de custas processuais eis que a 

sentença transitou em julgado.

Expeça-se carta de sentença, na forma postulada, mediante prévia 

conferência do cálculo.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175013 Nr: 7988-22.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILCE VIEIRA REGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Processo nº 7988-22.2016.811.0037 (Código 175013)

Embargos à Execução

Embargante: Marilce Vieira Rego da Silva

Embargada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale do Cerrado

Vistos em correição permanente.

Determino o apensamento aos autos da ação de execução correlata.

O questionamento de cláusulas contratuais, com o requerimento de 

exclusão de encargos reputados ilegais permite a apresentação de 

cálculo aritmético, independentemente de perícia, inexistindo justificativa 

plausível para descumprimento do ônus processual.

Destarte, com fulcro no princípio da primazia do julgamento do mérito, 
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intime-se a parte embargante para emendar a petição inicial, declarando o 

valor que entende correto e apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo, em 15 (quinze) dias, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166018 Nr: 3182-41.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA, 

JOAO BATISTA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635, JOAO BATISTA DE CASTRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 Processo nº 3182-41.2016.811.0037 (Código 166018)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Triufante Matogrossense de Alimentos Ltda.

Executado: Supermercado Santo Antônio Ltda

Vistos etc.

Nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, a procuração geral 

para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela 

parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto 

receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, 

transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, 

receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de 

hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

Destarte, intimem-se o causídico da parte exequente para apresentar o 

instrumento de mandato com a outorga específica do poder especial para 

desistir, nos moldes do artigo 105 do Código de Processo Civil, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147023 Nr: 3037-19.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Luis Barco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149, OSMAR 

SEBASTIÃO DALLA COSTA - OAB:PR. 29769, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Processo nº 3037-19.2015.811.0037 (Código nº 147023)

Embargos de Terceiro

Embargante: Pedro Luis Barco

Embargada: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda.

Vistos etc.

Nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, a procuração geral 

para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela 

parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto 

receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, 

transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, 

receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de 

hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

Destarte, intimem-se os causídicos da parte embargada para 

apresentarem o instrumento de mandato com a outorga específica do 

poder especial para reconhecer a procedência do pedido, nos moldes do 

artigo 105 do Código de Processo Civil, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 22 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165474 Nr: 2873-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO FABRÍCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MATOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - 

OAB:MT 18597, TALITA MOURA BARRETO PONTES - OAB:MT/19488/A

 Processo nº 2873-20.2016.811.0037 (Código 165474)

Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis

Requerente: Marcio Fabricio de Souza

Requerido: Carlos Matos de Oliveira

Vistos etc.

Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 22 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68947 Nr: 1256-35.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LIMA - OAB:21387-B, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA 

- OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, 

WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 INTIMO as partes para os termos da decisão em síntese a seguir: " Vistos 

etc.

...Diante disso, nomeio a empresa especializada REAL BRASIL 

CONSULTORIA, PERÍCIAS, AUDITORIAS E AVALIAÇÕES, com endereço 

profissional na Av. Rubens de Mendonça, 1856, SL 408, Bosque da 

Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá (MT).

Intime-se a empresa nomeada para apresentar, em 5 (cinco) dias: I- 

proposta de honorários; II - currículo, com comprovação de 

especialização; III - contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (CPC, 

art.465, §2º).

Apresentada a proposta de honorários, intimem-se as partes sobre a 

proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 

5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor (CPC, art.465, §3º).

Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição 

do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar 

quesitos (CPC, art.465, §1º).

Apresentados os quesitos pelas partes, conclusos para a finalidade do 

artigo 470 do Código de Processo Civil.¨
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69121 Nr: 1429-59.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLECI TEREZINHA BARBIERI SCHAFER, NILSO 

SCHAFER -ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 INTIMO as partes para os termos da decisão: " Vistos em correição 

permanente.

A impugnação ao valor dos honorários periciais (fls. 501) não procede, eis 

que a proposta foi formalizada de acordo com o critério de razoabilidade. 

Além disso, deve-se levar em consideração o zelo profissional, o lugar da 

prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a 

importância para a causa.

Assim sendo, arbitro os honorários periciais em R$ 9.800,00 (nove mil e 

oitocentos reais).

Autorizo o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente sem pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários (CPC, art. 465, §4º)....

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173053 Nr: 6816-45.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISE KELLY DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, JAMES MATHEW MERRIL, CARLOS NATANEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS DE LIMA BRANCO - 

OAB:RS 78813, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES/12.529

 Processo nº 6816-45.2016.811.0037 (Código nº 173053)

Liquidação de Sentença

Exequente: Geise Kelly de Oliveira

Executados: Ympactus Comercial S/A e Outros

Vistos etc.

Nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, na liquidação pelo 

procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na 

pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver 

vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias. Destarte, intime-se a parte requerida, por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100666 Nr: 197-75.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA CHIARELO RIVA, EVERTON DAVI 

RIVA, MARILENE VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 197-75.2011.811.0037 (Código nº 100666)

Ação de Execução

Exequente: Vitalino Gheno

Executados: Neusa Chiarelo Riva e Outros

Vistos em correição permanente.

Revogo o despacho inicial (fls.24) haja vista tratar-se de execução para a 

entrega de coisa, ainda não convertida em quantia certa.

Cite-se a parte devedora para, em 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação 

(CPC, art.806), cientificando-a de que, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915).

Do mandado de citação constará ordem para busca e apreensão, cujo 

cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a 

obrigação no prazo que lhe foi designado (CPC, art.806, §2º).

Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e 

considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o 

pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver (CPC, 

art.807).

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor do 

débito, devendo o executado ser expressamente advertido de que, no 

caso de integral adimplemento no prazo de 15 (quinze) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art.827, §1º c/c 

artigo 85, §1º).

Deixo de fixar a multa por prescindível (já que a finalidade não é 

enriquecer o credor), eis que o exequente, nos moldes do artigo 809 c/c 

artigo 813, ambos do Código de Processo Civil, tem direito a receber, além 

de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe 

for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de 

terceiro adquirente, existindo, portanto, previsão de reparação do dano 

integral em caso de recalcitrância dos executados em cumprirem a 

obrigação.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 144623 Nr: 1862-87.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138893 Nr: 9615-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES ZASSO, LUIS CARLOS CONEJO, 

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA DO NASCIMENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Conejo - OAB:MT 

13056, Maria de Lurdes Zasso - OAB:15475-O/MT, WELLINGTON 

MARLOS SALLA BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9615-32.2014.811.0037 (138893)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Maria de Lurdes Zasso

 Exequente: Luis Carlos Conejo

 Exequente: Wellington Marlos Salla Berg

 Executada: Marilza do Nascimento

Vistos em correição permanente.

 A outorga de procuração para movimentação de conta bancária, embora 

posse configurar indício de fraude, não constitui prova plena da 

simulação, motivo pelo qual indefiro o requerimento de penhora sobre os 

ativos financeiros em nome da terceira Patrícia Nascimento de Araújo.

Cumpra-se a decisão encartada às fls.70, devendo o oficial de justiça 

atentar-se para as formalidades legais em caso de necessidade de 

reforço policial (CNGC, art.471, §1º).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175853 Nr: 8450-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Havendo prova escrita sem eficácia de título executivo, defiro a 

expedição de mandado de pagamento, concedendo ao réu prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa (CPC, art.701, 

caput) ciente de que, se cumprir o mandado no prazo, estará isento do 

pagamento das custas processuais (CPC, art.701, §1º).Constituir-se-á de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no artigo 702, observando-se, no couber, as regras 

para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2º).Independentemente 

de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, embargos à ação monitória (CPC, art.702, 

caput).Expirado o prazo, imediata conclusão.Cumpra-se.Primavera do 

Leste (MT), 20 de agosto de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151821 Nr: 5207-61.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON NEVES - OAB:MT 

18174, GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO 

COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 Processo nº 5207-61.2015.811.0037 (Código 151821)

Embargos do Devedor

Embargante: Marcelo Lopes da Silva

Embargado: Banco Robobank Internacional Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Determino o apensamento aos autos da ação de execução nº 

7737-77.2011.811.0037 (108558).

Concluída a diligência, conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158466 Nr: 8346-21.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA MESA CONCESSIONARIA DE 

RODOVIAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA COPETTI - OAB: 

MT15746B, TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 Processo nº 8346-21.2015.811.0037 (Código 158466)

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

Requerente: Valter Mendes

Requerida: Morro da Mesa Concessionária de Rodovias S/A

Vistos etc.

Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 150840 Nr: 4773-72.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLELZENIR CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:MT/ 12.141, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - OAB:MT 

18103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, RAFFAELA SANTOS MARTINS - OAB:MT 14516

 Processo nº 4773-72.2015.811.0037 (Código 150840)

Ação Indenizatória c/c Cobrança Indevida e Restituição de Valores Pagos

Requerentes: Clelzenir Celestino Batista e Outros

Requerida: Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos em correição permanente.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, bem como para manifestarem 

interesse na sessão de mediação/conciliação, conforme a hipótese, em 15 

(quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357 c/c art.679).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143613 Nr: 1447-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZANONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVSPRAY COMERCIO E SERVIÇOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENNYNK FERNANDO PRATES - 

OAB:MT 20967-O, Willian Ricardo Mello Zanoni - OAB:OAB/PR 66404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1447-07.2015.811.0037 (Código 143613)
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Ação de Indenização – Restauração de Autos

Requerente: Roberto Zanoni

Requerido: Servspray Comércio e Serviços Agropecuários

Vistos etc.

Determino o apensamento aos autos da ação monitória nº 

2575-82.2003.811.0037 (26467).

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169694 Nr: 5094-73.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONAGLIO VEÍCULOS LTDA, ANTONINHO SONAGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT -UNICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CARRETO - 

OAB:18929/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 Processo nº 5094-73.2016.811.0037 (Código 169694)

Embargos à Execução

Embargantes: Sonaglio Veículos Ltda e Outros

Embargada: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da 

Saúde e Empresários do MT

Vistos em correição permanente.

Determino o apensamento aos autos da ação de execução correlata.

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149917 Nr: 4354-52.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R D OFICINA MECANICA LTDA, ANDRÉ 

VIEIRA FREITAS, ROSANGELA VARGAS TETERYCZ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:MT 16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 

16.691-A, MARIA AMELIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:MT 

16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT, LUIS ANTONIO ORLANDI - OAB:RS/ 

071807

 .DISPOSITIVOIsto posto, REJEITO A DEFESA RECEBIDA COMO 

EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. Portanto, não realizado o pagamento e 

rejeitados os embargos previstos no artigo 702, constituído está, de pleno 

direito, o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, observando-se, no que couber, as regras para o 

cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2º).Transitada em julgado, 

inexistindo pagamento e havendo requerimento expresso da credora, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 21 

de agosto de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112118 Nr: 2578-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. IND E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - ME, 

MARIA ALVES LIMA, JONATHAM LAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 12.900

 Processo nº 2578-22.2012.811.0037 (Código 112118)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Marco André Honda Flores e Itaú Unibanco S/A

Executados: R. L. Indústria e Comércio de Confecções Ltda ME e Outros

Vistos em correição permanente.

Havendo requerimento expresso dos credores (fls.118/119; 121/122), 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).

Intime-se a parte executada para manifestar-se sobre o pedido de 

sucessão processual (fls.125), em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 

109, §1º, do Código de Processo Civil.

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

Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162931 Nr: 1637-33.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir Reiche

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 Processo nº 1637-33.2016.811.0037 (Código 162931)

Embargos à Execução

Embargante: Denavir Reiche

Embargada: Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste

Vistos etc.

Determino o apensamento aos autos da ação de execução correlata.

Intime-se a parte embargada para apresentar os documentos apontados 

pela parte embargante (fls.195), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão para análise da pertinência da 

realização da prova pericial.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161982 Nr: 1244-11.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA VISTA ATACADISTA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:MT/12.029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1244-11.2016.811.0037 (Código 161982)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: SE – Distribuidora de Alimentos Ltda.

Executada: Bela Vista Atacadista Ltda.

Vistos em correição permanente.

Determino o apensamento aos autos da ação cautelar de arresto nº 

289-77.2016.811.0037 (159746).

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161145 Nr: 893-38.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER DE BARROS FERRETI - 

OAB:MT/13530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487

 Processo nº 893-38.2016.811.0037 (Código 161145)

Embargos à Execução

Embargante: Izabel de Fátima Dadalt de Oliveira

Embargado: Gaplan Administradora de Consórcio Ltda.

Vistos em correição permanente.

Determino o apensamento aos autos da ação de execução correlata.

O oferecimento de bens à penhora deve ser formalizado no bojo da ação 

executiva. Portanto, determino o desentranhamento da petição correlata 

(fls.51/53) e subsequente juntada aos autos da execução, com intimação 

da parte exequente para manifestação, em 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167485 Nr: 3917-74.2016.811.0037

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO PERALTA ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N TURCATO - EPP (NOCA LANCHES), BANCO 

DO BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691/A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:OAB/MT20.949-A

 Processo nº 3917-74.2016.811.0037 (Código 167485)

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em decorrência de 

Acidente de Trânsito

Requerente: Ronaldo Peralta Romero

Requeridos: Brasil Veículos Companhia de Seguros e N. Turcato - EPP

Vistos etc.

Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 21 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41225 Nr: 3703-35.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES TEREZINHA RIZZOTO, GILMAR LUIZ 

CHIARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 3703-35.2006.811.0037 (Código 41225)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Quantia 

Certa

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado

Executados: Mirtes Terezinha Rizzoto e Gilmar Luiz Chiarello

Vistos etc.

Há que se registrar que foi ordenada a penhora sobre a totalidade do 

imóvel, apesar da parte executada ser titular de apenas uma parcela 

(fls.149). A averbação imobiliária, todavia, recaiu apenas sobre a parte 

ideal.

O Juízo da Subseção Judiciária de Unaí (MG) informou a designação de 

leilão para expropriação do imóvel penhorado. Configurou-se, portanto, a 

hipótese de instauração de concurso de credores, sendo prescindível a 

expedição de carta precatória.

Com efeito, nos termos do artigo 908 do Código de Processo Civil, 

havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será 

distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

 Portanto, basta ao exequente postular que o saldo lhe seja entregue, 

observada a anterioridade da penhora, nos moldes do artigo 909 do 

Código de Processo Civil, formulando sua pretensão ao juiz da causa 

(Subseção Judiciária de Unaí/MG).

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 37243 Nr: 5226-19.2005.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIAS RONALD BRAUN, BRIGITTE GRUNEMBERG 

BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, ROSÂNGELA QUEIROZ GARCIA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:14588-MT, Thaise Maria Ataide Cunha - 

OAB:13277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - OAB:MT. 

6841-B, MARCOS HERINGER - OAB:MT/5280-A, RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Processo nº 5226-19.2005.811.0014 (Código 37243)

Ação de Cancelamento de Protesto c/c Anulação de Título de Crédito e 

Indenização por Danos Morais

Requerente: Junias Ronald Braun

Requerente: Brigitte Grunembergn Braun

Requerido: Agrocerrado Produtos Agropecuários Ltda.

Vistos etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Brigitte Grunembergn 

Braun em face da sentença proferida à fls.190/192, sob o fundamento de 

omissão quanto a natureza do produto em sua durabilidade.

A parte embargada postulou pela rejeição dos embargos (fls.195/196).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

A omissão que desafia a oposição dos embargos declaratórios é a 

verificada no bojo do ato sentencial. Não se trata, evidentemente, de 
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contradição entre a decisão e o posicionamento defendido pela parte.

Destarte, não há qualquer omissão no ato decisório, eis que a 

fundamentação foi clara quanto a configuração da decadência.

Ademais, o conceito de produtos não duráveis é notório, sendo aqueles 

que se extinguem em um único ato de consumo, porquanto imediato o seu 

desgaste, como é o caso, evidentemente, do insumo adquirido.

 O que pode haver, quando muito, é a discordância da embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que o postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim.

 Isto posto, rejeito os embargos de declaração opostos.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57810 Nr: 5480-84.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CARVALHO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Certifico que nesta data o Advogado Marcelo Brasil Saliba OAB/MT 

11.546-A, fica INTIMADO de que os autos encontram-se desarquivados, 

devendo requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61735 Nr: 1237-63.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDRA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS P/ 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BRUNETTA, GUILHERME BRUNETTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRÃO JAIME SAFRO - 

OAB:46547, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, LUCIANA 

MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, ROGERS A CORSO - OAB:46555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, intimo a 

parte autora, através de seu advogado, para manifestar nos autos, no 

prazo de 15 ( quinze dias), requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 108558 Nr: 7737-77.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Diante da informação contida no petitório de f. 356, esclareço que a guia 

juntada a f. 353 deverá ser emitida à Diretoria do Fórum de Primavera do 

Leste. Assim, a parte AUTORA fica INTIMADA(O) para juntar aos autos, 

no prazo de 15 (quinze) dias, o comprovante de pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, sendo necessário a expedição de três 

diligências, conforme mandados expedidos nas f. 344, 345 e 346.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 153909 Nr: 6197-52.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MORAIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data intimo o advogado do requerente para manifestar 

da certidão do oficial de justiça de fls. 62, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55787 Nr: 3415-19.2008.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROGERIO PEREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Chilante - OAB:MT 

3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN - 

OAB:226421/SP, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:129134/SP, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126829 Nr: 9358-41.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:17671/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208972

 Processo nº 9358-41.2013.811.0037 (Código 126829)

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material

 Requerente: João Batista Costa da Silva

 Requeridos: Rodobens Adm. de Consórcios Ltda. e Outro

 Vistos em correição permanente.

Havendo requerimento de produção de prova oral (fls.104), designo 

audiência de instrução para a data de 26 de setembro de 2018, às 

14h00min.

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC art.455, 

caput).

A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º).

Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos causídicos.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106107 Nr: 5148-15.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEI APARECIDA PIANI CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RAMOS MIRANDA, CLÍNICA SÃO 

CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL MIRANDA JUNIOR - 

OAB:33208/BA
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 Processo nº 5148-15.2011.811.0037(106107)

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

 Requerente: Rosilei Aparecida Piani Campos

Requeridos: Marcelo Ramos Miranda

 Clínica São Camilo

Vistos etc.

Mantenho a decisão de saneamento, nos exatos termos em que foi 

proferida, por seus lídimos fundamentos, ressalvada tão-somente a 

realização da prova pericial.

Havendo insurgência de ambas as partes, determino a realização de 

prova pericial indireta.

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT.

Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I - proposta 

de honorários; II - currículo, com comprovação de especialização; III - 

contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais.

Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a proposta de 

honorários, no prazo comum de 5 (cinco) dias (CPC, art.465, §3º), com 

subsequente conclusão para arbitramento dos honorários periciais.

Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar assistente técnico e apresentar 

quesitos.

 Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas residentes em 

jurisdição diversa, com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, 

intimadas as partes (CPC, art. 261, §1º).

Inexistindo prova oral a ser produzida neste Juízo, julgo prejudicada a 

audiência de instrução anteriormente designada.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

 Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143283 Nr: 1293-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA VIEIRA, HILEIA REGINA CASTANHO, 

LUCIANO GOMES DA COSTA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1293-86.2015.811.0037 (Código 143283)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Djalma Vieira e Outros

Vistos etc.

Frustrada a tentativa de citação pessoal, cite-se a executada Hiléia Regina 

Castanho por edital com prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), 

observadas todas as formalidades legais (CPC, art.257).

Intime-se a parte executada para indicar ao juízo quais são e onde estão 

os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, exibindo a prova de 

sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, notadamente 

os dados em garantia, em 15 (quinze) dias, ciente de que o 

descumprimento da ordem judicial será considerado atentatório à 

dignidade da justiça, sujeitando o executado ao pagamento de multa em 

montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em 

execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos 

próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material, nos moldes do artigo 774 do Código de Processo 

Civil.

Expirado o prazo e permanecendo inerte a parte devedora, intime-se a 

parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) 

dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos 

moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Após, conclusos para impulso oficial.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163692 Nr: 2075-59.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDISSON CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Processo nº 2075-59.2016.811.0037 (Código 163692)

Ação de Modificação de Cláusulas Contratuais

Requerente: Claudisson Carvalho de Souza

Requerida: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Vale do Cerrado

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, quantificando o 

valor incontroverso do débito, nos moldes do artigo 330, §2º, do Código de 

Processo Civil, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial por inépcia.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107039 Nr: 6136-36.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI 

- OAB:6927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Processo nº 6136-36.2011.811.0037 (Código 107039)

Ação Revisional c/c Repetição de Indébito

Requerente: Ângela Borges de Oliveira Rodrigues

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Não comprovada a legitimidade ativa para o cumprimento da sentença, 

consoante certidão inclusa (fls.229), arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162020 Nr: 1259-77.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR LACERDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYSE DAYANE DE JESUS RAMOS, MARIO 

ANGELO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1259-77.2016.811.0037 (Código 162020) Ação de Despejo 

c/c Rescisão de Contrato de Locação e Cobrança de Aluguéis e Encargos 

Atrasados Requerente: Lucimar Lacerda Rodrigues da Silva Requeridos: 

Deyse Dayane de Jesus Ramos e Outro

Vistos etc.
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Os requeridos Deyse Dayane de Jesus Ramos e Mário Ângelo Pereira da 

Silva, regularmente citados por edital (43), não contestaram a ação.

Destarte, decreto a revelia, nos moldes do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, sem incidência, todavia, dos efeitos materiais e 

processuais ante a obrigatoriedade de nomeação de curador para 

promoção da defesa.

Em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do Código de Processo Civil, 

nomeio o ilustre Defensor Público para patrocinar a defesa do réu revel 

citado por edital, o qual deverá ser comunicado, mediante intimação 

pessoal, com prazo em dobro para resposta (CPC, art.186, §1º), em face 

das prerrogativas funcionais.

Expirado o prazo, inclusive da impugnação, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 17 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122295 Nr: 4826-24.2013.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARDOSO DE 

ALMEIDA DIAS DA ROCHA - OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO 

GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI 

ZILIO - OAB:SP/ 278.167, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - 

OAB:SP 285.739, MARIA BEATRIZ RIZZO - OAB:SP 306.311, MYRIAN 

CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Processo nº 4826-24.2013.811.0037 (Código 122295)

Ação Cautelar de Arresto

Requerente: Iharabras S/A Indústrias Químicas

Requerido: Paulo Massanore Bando

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira para o fim 

específico de apresentar a relação final dos bens que ainda remanescem 

arrestados.

Em seguida, imediata conclusão.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 136642 Nr: 8041-71.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:MT/ 12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI ZILIO - 

OAB:SP/ 278.167, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 Processo nº 8041-71.2014.811.0037 (Código 136642)

Ação de Embargos à Execução

 Embargantes: Paulo Massanore e Outra

Embargada: Iharabras S/A Indústrias Químicas

Vistos em correição permanente.

O feito já foi extinto por sentença transitada em julgado, inexistindo 

viabilidade de alteração de seu conteúdo.

Portanto, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, 

inclusive no que tange à eventual inadimplência quanto as custas 

processuais.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 16 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123078 Nr: 5613-53.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO, MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CARDOSO DE 

ALMEIDA DIAS DA ROCHA - OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO 

GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI 

ZILIO - OAB:SP/ 278.167, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - 

OAB:SP 285.739, MARIA BEATRIZ RIZZO - OAB:SP 306.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou 

provimento ao recurso especial para, reconhecendo-se a exigibilidade da 

Cédula de Produto Rural objeto da execução, rejeitar a exceção de 

pré-executividade e determinar o retorno dos autos à origem para o 

prosseguimento da execução, como entender de direito.Dessa forma, 

mister a reforma do acórdão recorrido para considerar válida a Cédula de 

Produto Rural (CPR) emitida em garantia a contrato de compra e venda de 

safra futura, independentemente de antecipação do preço. (Processo 

REsp 1003584; Relator(a) (dez) dias, ciente o oficial de justiça de que o 

ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer hipótese, 

especificar: I - o bem, com as suas características, e o estado em que se 

encontra; II - o valor do bem (CPC, art.872).Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes, na forma normativa, para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início 

aos atos de expropriação dos bens (CPC, art.875).Em cumprimento ao 

disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o credor para que se 

manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: I – adjudicação; II 

– alienação por iniciativa própria; III – alienação por meio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária; IV – alienação em hasta 

pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via “web” ou 

presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.Sem embargo da 

providência, requisitem-se, desde já, as certidões mencionadas no artigo 

1.083 da CNGC.Certificada a existência de ônus reais registrados, 

intime-se a parte exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do 

Código de Processo Civil.Concluídas as diligências, imediata 

conclusão.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 

17 de agosto de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158503 Nr: 8358-35.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO AURI MILANESI, MARCIA LUCIANE 

DE MELO MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO HUMBERTO PRADO - 

OAB:7357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 Processo nº 8358-35.2015.811.0037 (Código nº 158503)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial por Quantia Certa

Exequente: Rural Primavera Ltda

Executados: Rogério Auri Milanesi e outra

Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial por Quantia Certa 

proposta por Rural Primavera Ltda. em face de Rogério Auri Milanesi e 

Marcia Luciane de Melo Milanesi, qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do processo, as partes transigiram (fls.44/45), com ulterior 

comunicação de adimplemento integral do acordo (fls.48).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 925 do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.
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P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 11 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128885 Nr: 1762-69.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A MATHEUS ME, LUCIANA APARECIDA 

MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, JANICE FLORES CAMPOS - 

OAB:MT 10706-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1762-69.2014.811.0037 (Código 128885)

Ação de Execução

 Exequente: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

Executadas: L A Matheus e Luciana Aparecida Matheus

Vistos em correição permanente.

Intima-se as executadas, pessoalmente e por intermédio do causídico 

constituído, para indicar ao juízo quais são e onde estão os bens sujeitos 

à penhora e os respectivos valores, exibindo a prova de sua propriedade 

e, se for o caso, certidão negativa de ônus, em 15 (quinze) dias, cinte de 

que o descumprimento da ordem judicial será considerado atentatório à 

dignidade da justiça, sujeitando o executado ao pagamento de multa em 

montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em 

execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos 

próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza 

processual ou material, nos moldes do artigo 774 do Código de Processo 

Civil.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 13 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173343 Nr: 6969-78.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA BARBOSA CAMPOS DIÓGENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIVA O BOTICÁRIO, GESTÃO CONTACT 

CENTER E COBRANÇA EIRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO PAIÃO - OAB:MT 18.145-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 15104-A

 Processo nº 6969-78.2016.811.0037 (Código 173343)

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos 

Morais

Requerente: Leila Barbosa Campos Diógenes

 Requeridos: Nativa O Boticário e Outro

Vistos em correição permanente.

Configurada a hipótese normativa, determino a citação por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, IV), nos termos do artigo 256, 

inciso II, § 3º do Código de Processo Civil, observadas as formalidades 

legais.

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 29 de maio de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001499-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARAL & CIA LTDA-ME - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001499-15.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: AMARAL & CIA LTDA-ME - ME Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO S.A em face de 

AMARAL E CIA LTDA - ME, todos qualificados nos autos. As partes 

realizaram composição amigável e pugnaram pela homologação do acordo 

e a consequente extinção do feito (id. 14457686). É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

judicial entre as partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela 

qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem 

a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo entabulado (id. 14457686), para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

nos termos do acordo (id. 14457686). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000734-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA CLARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000734-10.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK REQUERIDO: 

ANTONIO DE OLIVEIRA CLARES Vistos. Analisando os autos, verifico que 

é caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a 

ausência de indícios de que o pagamento pela requerente das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que 

pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz 

não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o 

pedido. No caso dos autos, em que pese à parte requerente ter alegado 

na exordial que não possui condições financeiras, denota-se pela análise 

da exordial e da documentação juntada que não é pessoa de parcos 

recursos. Desta forma, à míngua de elementos probatórios mínimos nos 

autos que demonstrem a carência financeira da parte requerente, não há 

como ser deferido o referido requerimento. Reputo ausente comprovação 

robusta da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte 

requerente, não bastando para tanto a alegação de que não tem 

condições econômicas para arcar com as custas processuais. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003127-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIORDANA ISABELA SIQUEIRA CALLEGARO 05100802197 (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003127-05.2018.8.11.0037. 

AUTOR: LUCIA PANDOLFO RÉU: GIORDANA ISABELA SIQUEIRA 

CALLEGARO 05100802197 Vistos. Analisando os autos, verifico que é 

caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência 

de indícios de que o pagamento pela requerente das custas e honorários 

lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do 

artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os 

artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos 

autos, em que pese a parte requerente ter alegado na exordial que não 

possui condições financeiras, denota-se pela análise da exordial e da 

documentação juntada que não é pessoa de parcos recursos. Desta 

forma, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, não há como ser 

deferido o referido requerimento. Reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte 

requerente, não bastando para tanto a alegação de que não tem 

condições econômicas para arcar com as custas processuais. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003228-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CLERIA FARIAS DOS SANTOS SILVA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003228-42.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: TANIA CLERIA FARIAS DOS SANTOS 

SILVA - ME Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pela requerente das custas e honorários lhes 

importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do 

artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os 

artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos 

autos, em que pese à parte requerente ter alegado na exordial que não 

possui condições financeiras, denota-se pela análise da exordial e da 

documentação juntada que não é pessoa de parcos recursos. Desta 

forma, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira da parte requerente, não há como ser 

deferido o referido requerimento. Reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira da parte 

requerente, não bastando para tanto a alegação de que não tem 

condições econômicas para arcar com as custas processuais. Diante do 

exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003125-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MARIA PEREIRA DOS SANTOS MOTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003125-35.2018.8.11.0037. 

AUTOR: LUCIA PANDOLFO RÉU: EDNA MARIA PEREIRA DOS SANTOS 

MOTA Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento 

do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o 

pagamento pela requerente das custas e honorários lhes importará em 

prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do artigo 99 do 

Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos autos, em que 

pese a parte requerente ter alegado na exordial que não possui condições 

financeiras, denota-se pela análise da exordial e da documentação juntada 

que não é pessoa de parcos recursos. Desta forma, à míngua de 

elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência 

financeira da parte requerente, não há como ser deferido o referido 

requerimento. Reputo ausente comprovação robusta da situação de 

impossibilidade econômica e financeira da parte requerente, não bastando 

para tanto a alegação de que não tem condições econômicas para arcar 

com as custas processuais. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas processuais 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005602-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANO TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS E CONINCK LTDA ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005602-65.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MANO TRANSPORTES LTDA 

EXECUTADO: BARROS E CONINCK LTDA ME Vistos. Trata-se de ação de 

execução de título executivo extrajudicial ajuizada por MANO 

TRANSPORTES LTDA em face de BARROS E CONINCK LTDA ME, todos 

qualificados nos autos. As partes realizaram composição amigável e 

pugnaram pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito 

(id. 14037950). É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando 

os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes litigantes, as 

quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo entabulado (id. 14037950), para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e despesas processuais e honorários advocatícios 

nos termos do acordo (id. 14037950). Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003188-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYANE SORAILLE DOMINGUES SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003188-60.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: NAYANE SORAILLE DOMINGUES 

SILVA Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela parte 

autora quanto à decisão prolatada que indeferiu o pedido de justiça 

gratuita (id. 14603295). Em análise à declaração de imposto de renda 
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juntada aos autos (id. 13587739), bem como documentos (id. 135877374), 

verifica-se que a parte requerente possui capacidade financeira para 

arcar com as custas e taxas processuais deste feito. INDEFIRO o pedido 

de id. 14844186), mantendo a decisão de id. 14603295 na íntegra, por 

seus próprios e suficientes fundamentos. Determino a intimação da parte 

autora para comprovar o recolhimento das custas e taxas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição 

(artigos 290 e 485, III, do Código de Processo Civil). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 21 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001436-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR (ADVOGADO(A))

GILBERTO JOSE CADOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO GETULIO VARGAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001436-53.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GILBERTO JOSE CADOR 

REQUERIDO: FUNDACAO GETULIO VARGAS Vistos. Ante a petição (id. 

14585981), defiro o pedido de parcelamento das despesas processuais, 

conforme disposição do artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil e 

artigo 76, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, com redação dada pela Emenda Regimental nº 25/2016-TP. Após 

o pagamento da primeira parcela, façam-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000464-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1 0 0 0 4 6 4 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  R O D O B E N S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLAUDIOMAR 

PEREIRA DA SILVA Visto, Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

contra CLAUDIOMAR PEREIRA DA SILVA, ambos qualificados, formulado 

com base no Dec. lei 911/69. As partes compuseram um acordo 

extrajudicial e requerem sua homologação e extinção da ação (id. 

13117907). É relatório. Decide-se. Pelo exposto, o Estado-juiz HOMOLOGA 

o acordo firmado para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão, e 

julga-se extinto o processo, nos termos dos artigos 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Cível. Custas e taxas pagas. Honorários como 

convencionado. Com o trânsito em julgado, e certifique-se, em seguida, 

expeça-se o alvará na forma solicitada. Após, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se o presente feito. Publique-se e 

registre-se a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 21 de junho de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004468-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANI BENJAMIN MAINARDI (REQUERENTE)

LAYANE INACIO PARREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004468-66.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: STEFANI BENJAMIN MAINARDI REQUERIDO: PAULO CESAR 

MIEZERSKI Vistos. Compulsando os autos, verifico que, conforme 

extrai-se dos documentos apresentados pela empresa AMAGGI (ID 

14607961/14608372), esta de fato celebrou contrato de compra e venda 

com o executado, comprando 2.400.000,00 quilos de soja em grãos, dos 

quais foram entregues apenas 556.608,00 quilos. Ainda, os créditos 

referentes a esta venda foram integralmente cedidos pelo executado à 

empresa IHARABRÁS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS, conforme Instrumento 

de Cessão de crédito de ID 14607961, não possuindo, o réu, créditos a 

receber da empresa AMAGGI. Ademais, verifico que o Contrato de 

Compra e Venda de Soja e Instrumento de Cessão de Crédito (ID 

14607961) foram celebrados entre o executado e as empresas AMAGGI e 

IHARABRAS antes mesmo da propositura da execução, não estando 

configurada a má-fé das referidas empresas. Outrossim, a litigância de 

má-fé somente caracteriza-se quando houver prova inequívoca que o 

terceiro adquirente agiu dolosamente, adquirindo o produto do executado 

com a intenção de fraudar a execução. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE 

À EXECUÇÃO. O reconhecimento de fraude à execução depende do 

registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro 

(Súmula nº 375 do STJ). Aplicação da tese firmada no recurso repetitivo 

RESP 956.943/PR. No caso concreto, a aquisição dos imóveis pela parte 

embargante ocorreu anteriormente ao termo de penhora e seu registro no 

livro imobiliário, não tendo sido realizada sequer averbação premonitória. 

Ademais, inexiste prova de má-fé do terceiro adquirente. Sentença de 

procedência dos embargos mantida. Majoração dos honorários. Ao julgar 

o recurso, o tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao 

advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado 

em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). Apelação desprovida. 

(TJRS; AC 0113265-43.2018.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Nona 

Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Angelo; Julg. 09/08/2018; DJERS 

14/08/2018). Assim, no caso em apreço, não há comprovação de que a 

empresa AMAGGI agiu com dolo processual, tampouco deixou de cumprir 

ordem judicial, tendo se manifestado tempestivamente informando a 

exportação dos grãos, bem como trouxe aos autos documentos que 

comprovam o alegado. Ante o exposto, indefiro os pedidos de ID 

14619770. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000979-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON ALVES DE BRITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000979-55.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: JOELSON ALVES DE BRITO Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO S.A contra 

JOELSON ALVES DE BRITO, ambos qualificados, formulado com base no 

Dec. Lei 911/69. Junta documentos. Decisão inicial deferindo a liminar (id. 

6142071). Certidão positiva (id. 10084911). Auto de busca, apreensão e 

depósito (id. 10085287). O requerente pleiteia que seja proferida a 

sentença, julgando procedente a demanda, consolidando a posse e 

propriedade do bem (id. 11058635). A seguir, vieram-me os autos 

conclusos para sentença. É o relato. Fundamento. Decido. A ação de 

busca e apreensão tem por escopo fazer valer a garantia (alienação 

fiduciária), em caso de inadimplemento contratual. O requerido foi 

devidamente citado (id. 10084911), contudo, não contestou a ação e não 

efetuou o depósito judicial da integralidade da dívida, sendo, portanto, 

revel, de modo que é cabível o julgamento antecipado da lide com 

fundamento no artigo 355, II do Código de Processo Civil. Nesse passo, em 

que pese tal presunção ser relativa, as alegações do autor encontram 

respaldo no conjunto probatório acostado com a inicial, que comprova o 

negócio entabulado entre as partes, bem como nos documentos que 

comprovam a constituição em mora da requerida. Assim, presumindo-se 

que os fatos alegados na inicial são verdadeiros, impõe-se, assim, a 

procedência da ação, a fim de consolidar a propriedade e posse plena e 

exclusiva do bem em prol da instituição financeira contratada, ora 

requerente. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para consolidar nas mãos do autor a 
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posse direta do bem, possibilitando a expedição de novo certificado de 

registro e venda extrajudicial dos bens. Oficie-se o DETRAN desta 

Comarca, comunicando estar autorizado a proceder à transferência para 

autora ou a terceiros que indicar. Condena-se o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que se fixa no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil). Transitada em 

julgado a sentença, certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos 

na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. 

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 22 de agosto 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005679-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ESPINDOLA ATHAYDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005679-74.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: CARLOS ESPINDOLA ATHAYDES Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão com pedido liminar proposta por ITAU UNIBANCO 

S.A contra CARLOS ESPINDOLA ATHAYDES, ambos qualificados. 

Decisão inicial deferindo a liminar (id. 11861269). Certidão negativa de 

citação (id. 12329651). O autor pugnou pela desistência da ação (id. 

12468447). É o relato. Decido. O autor pugnou pela desistência da ação 

(id. 12468447). Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o pedido de 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código 

de Processo Civil. Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 

485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e Taxas pagas. Sem honorários, 

uma vez que não se formou o contraditório. (id. 1154502, 11054504, 

12468505, 12468511). Não há restrições a serem baixadas. Com o 

transito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002146-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ABREGO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002146-73.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARCOS ABREGO DOS SANTOS Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A contra de MARCOS ABREGO DOS SANTOS, ambos 

qualificados. Decisão inicial deferindo a liminar (id. 12829123). O autor 

pugnou pela desistência da ação (id. 13056690). É o relato. Decido. O 

autor pugnou pela desistência da ação (id. 13056690). Diante do exposto, 

HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da ação, para os fins 

do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Fortes nesses 

fundamentos, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e 

Taxas pagas. Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório. 

Não há restrições a serem baixadas. Com o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publicada e 

registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 22 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004522-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DA SILVA FEBBO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1004522-32.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARIA JOSE DA SILVA FEBBO Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS contra de MARIA 

JOSE DA SILVA FEBBO, ambos qualificados. Despacho inicial 

determinando a intimação da parte autora para apresentar comprovante de 

mora do devedor, bem como recolhimento das custas e taxas judiciárias 

(id. 14026491). Petição requerendo a juntada das custas e taxas judiciais 

(id. 14065416, 14065419). Na sequencia, despacho determinando a 

intimação do autor para comprovar a mora, sob pena de indeferimento da 

exordial. O autor pugnou pela desistência da ação (id. 14734271). É o 

relato. Decido. O autor pugnou pela desistência da ação (id. 14734271). 

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal. Custas e Taxas pagas. Sem honorários, uma vez que não 

se formou o contraditório (id. 14065416, 14065419). Não há restrições a 

serem baixadas. Com o transito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004522-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DA SILVA FEBBO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1004522-32.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARIA JOSE DA SILVA FEBBO Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS contra de MARIA 

JOSE DA SILVA FEBBO, ambos qualificados. Despacho inicial 

determinando a intimação da parte autora para apresentar comprovante de 

mora do devedor, bem como recolhimento das custas e taxas judiciárias 

(id. 14026491). Petição requerendo a juntada das custas e taxas judiciais 

(id. 14065416, 14065419). Na sequencia, despacho determinando a 

intimação do autor para comprovar a mora, sob pena de indeferimento da 

exordial. O autor pugnou pela desistência da ação (id. 14734271). É o 

relato. Decido. O autor pugnou pela desistência da ação (id. 14734271). 

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Fortes nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal. Custas e Taxas pagas. Sem honorários, uma vez que não 

se formou o contraditório (id. 14065416, 14065419). Não há restrições a 

serem baixadas. Com o transito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001954-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L DE F DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001954-77.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 
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REQUERIDO: L DE F DOS SANTOS - ME Vistos. Trata-se de ação de busca 

e apreensão proposta por BANCO BRADESCO S.A contra L. DE F. DOS 

SANTOS - ME, ambos qualificados, formulado com base no Dec. Lei 

911/69. Junta documentos. Despacho (id. 7804384), determinando a 

intimação da parte autora para comprovar o pagamento das custas e 

taxas judiciárias. Custas e taxas devidamente pagas (id. 8064364 

8064324). Decisão deferindo a liminar (id. 8152581). Auto de busca, 

apreensão e depósito (id. 9667502). Certidão positiva de citação (id. 

9667485). Complementação da diligência (id. 10052140). O requerente 

pleiteia que seja proferida a sentença, julgando procedente a demanda, 

consolidando a posse e propriedade do bem (id. 10174597). A seguir, 

vieram-me os autos conclusos para sentença. É o relato. Fundamento. 

Decido. A ação de busca e apreensão tem por escopo fazer valer a 

garantia (alienação fiduciária), em caso de inadimplemento contratual. O 

requerido foi devidamente citado (id. 9667485), contudo, não contestou a 

ação e não efetuou o depósito judicial da integralidade da dívida, sendo, 

portanto, revel, de modo que é cabível o julgamento antecipado da lide com 

fundamento no artigo 355, II do CPC/2015. Nesse passo, em que pese tal 

presunção ser relativa, as alegações do autor encontram respaldo no 

conjunto probatório acostado com a inicial, que comprova o negócio 

entabulado entre as partes, bem como nos documentos que comprovam a 

constituição em mora da requerida. Assim, presumindo-se que os fatos 

alegados na inicial são verdadeiros, impõe-se, assim, a procedência da 

ação, a fim de consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do bem 

em prol da instituição financeira contratada, ora requerente. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para consolidar nas mãos do autor a posse direta do bem, 

possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda 

extrajudicial dos bens. Oficie-se o DETRAN desta Comarca, comunicando 

estar autorizado a proceder à transferência para autora ou a terceiros 

que indicar. Condena-se o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que se fixa no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, 

parágrafo 2°, do Código de Processo Civil). Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publicada 

e registrada a presente sentença pelo Sistema PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 22 de agosto 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004972-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO TAXI NOVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004972-09.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: RADIO TAXI NOVA LTDA - ME Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta por BANCO BRADESCO S.A contra RÁDIO 

TAXI NOVA LTDA - ME, ambos qualificados. Decisão inicial deferindo a 

liminar (id. 10723826). Certidão negativa (id. 11130582, 11834547). O 

autor pugnou pela desistência da ação (id. 12591900). É o relato. Decido. 

O autor pugnou pela desistência da ação (id. 12981767). Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da ação, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Fortes 

nesses fundamentos, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. 

Custas processuais pelo autor (id. 12837935). Sem honorários, uma vez 

que não se formou o contraditório. Não há restrições a serem baixadas. 

Com o transito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003870-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ (ADVOGADO(A))

ELTON FERNANDES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA AUGUSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003870-15.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): ELTON FERNANDES DE LIMA RÉU: BRUNA AUGUSTA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE PAGAMENTO COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por ELTON FERNANDES DE LIMA em face de BRUNA 

AUGUSTA, ambos qualificados. Alega, em síntese, que, em virtude de 

dificuldades financeiras, o autor teve um cheque devolvido por duas 

vezes, em razão de falta de fundos, no valor de R$ 200,00. Aduz que, 

posteriormente, buscou a quitação junto à credora, não obtendo êxito em 

encontrá-la, sendo informado pela agência bancária que a conta corrente 

da requerida continua ativa e que, no entanto, não possuem autorização 

para a divulgação dos dados da correntista. Requer a concessão de tutela 

antecipada para efetuar o depósito da quantia correspondente para 

suspender a restrição de seu nome nos órgão de restrição ao crédito, 

bem como, os apontamentos feitos no Cadastro de Cheques sem Fundo 

(CCF) referente à referida cártula. No mérito, pugna pela procedência da 

ação, dando-se quitada a divida e extinguindo a obrigação com a 

requerida. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial 

por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que 

a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do 

mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova 

sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de 

Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido 

de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão preenchidos 

os requisitos autorizadores da concessão da tutela pleiteada, estado a 

probabilidade do direito demonstrada pelos documentos trazidos aos 

autos, dentre eles a cópia do cheque de ID 13608202 que comprova a 

existência do débito alegado. Ainda, o perigo de dano configura-se na 

impossibilidade do requerente em exercer suas atividades econômicas 

ante a existência de restrições em seu nome junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Outrossim, considerando o que dispõe o artigo 335 do Código 

Civil, a consignação tem lugar: “I - se o credor não puder, ou, sem justa 

causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - 

se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e 

condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for 

desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de 

acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva 

legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o 

objeto do pagamento.” Conforme narrado pelo requerente, este procurou a 

quitação da dívida com a credora, não obtendo êxito em localiza-la, visto 

que esta mudou-se, não havendo informações quanto ao seu novo 

endereço, situação esta prevista no inciso III do artigo 335 do Código Civil, 

sendo, portanto, possível a consignação do valor, conforme requerido. 

Neste sentido: AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE 

PROCESSUAL. A finalidade da ação de consignação em pagamento é 

desonerar o consignante de dívida que reconhece existir, entregando a 

quantia ou a coisa devida, afim de afastar a mora ou a ineficácia no 

cumprimento da obrigação. Nos termos do inciso III do art. 335 do CC/02, a 

consignação em pagamento tem lugar "se o credor for incapaz de 

receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto 

ou de acesso perigoso ou difícil", como se verificou no presente caso. 

Tendo em vista que a rescisão contratual é ato complexo, que somente se 

aperfeiçoa com o cumprimento de todas as obrigações que lhe são 

inerentes, aí incluída a homologação e entrega do TRCT, estão 

comprovadas a utilidade e a necessidade da ação judicial manejada (TRT 
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3ª R.; RO 0010918-06.2016.5.03.0160; Relª Desª Paula Oliveira Cantelli; 

DJEMG 17/02/2017). Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para 

AUTORIZAR a consignação do valor de R$ 304,07 (trezentos e quatro 

reais e sete centavos) em juízo e DETERMINAR a suspensão da restrição 

do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes, bem como dos 

apontamentos feitos no Cadastro de Cheques sem Fundo (CCF), em 

relação a divida com a requerida, conforme solicitado. Ainda, 

considerando que o autor desconhece o paradeiro da requerida, sendo, 

inclusive, tal fato que impossibilitou a quitação extrajudicial do débito e que, 

conforme o disposto no § 1º do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

poderá a parte autora requerer ao juízo as diligências necessárias à 

obtenção de dados para a correta qualificação da parte requerida na 

petição inicial, defiro o pedido de ID 13982611. Oficie-se conforme 

requerido. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CREDOR DESCONHECIDO E 

QUE RESIDE EM LOCAL INCERTO. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DE CPF 

DOS RÉUS. ÔNUS QUE INVIABILIZA O ACESSO À JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA 

AÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Uma das 

hipóteses de ajuizamento da consignação em pagamento é aquela em que 

desconhecidos os credores ou quando residirem em local incerto, nos 

termos do disposto no art. 335, II, do Código Civil. 2. O novo Código de 

Processo Civil, à luz do princípio da cooperação processual e da primazia 

da decisão de mérito, autoriza expressamente, em seu art. 319, § 1º, que 

a parte requeira ao juiz diligências necessárias à obtenção de dados para 

a correta qualificação da parte requerida na petição inicial, enquanto que o 

§ 3º, do mesmo dispositivo legal, veda o indeferimento da petição inicial se 

a impossibilidade da obtenção de tais informações tornar impossível ou 

excessivamente oneroso o acesso à justiça. (TJES; Apl 

0027947-03.2015.8.08.0035; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de 

Oliveira; Julg. 07/08/2018; DJES 22/08/2018). Com a resposta, sendo 

informado novo endereço da parte ré, e realizado o depósito, cite-se a 

requerida para levantamento do valor consignado ou apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentada contestação e, 

sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004535-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO BEZERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004535-31.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: THIAGO BEZERRA Vistos. Trata-se 

de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra THIAGO BEZERRA, ambos 

qualificados. Despacho inicial determinando o pagamento de custas (id. 

14025263). O autor pugnou pela desistência da ação, cancelamento da 

distribuição (id. 14100836). É o relato. Decido. O autor pugnou pela 

desistência da ação (id. 14100836). Ante o exposto, HOMOLOGO por 

sentença o pedido de desistência da ação, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civi e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do 

mesmo diploma legal. Sem custas e sem honorários, uma vez que não se 

formou o contraditório. Não há restrições a serem baixadas. Com o 

trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002190-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA SIMONINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002190-29.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: TEREZINHA SIMONINI 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra 

TEREZINHA SIMONINI, ambos qualificados, formulado com base no Dec. 

Lei 911/69. Decisão deferindo a liminar (id. 81944785). Auto de busca, 

apreensão e depósito (id. 10276873). Certidão positiva de citação (id. 

10276646). O requerente pleiteia que seja proferida a sentença, julgando 

procedente a demanda, consolidando a posse e propriedade do bem (id. 

10599708). É o relato. Fundamento. Decido. A ação de busca e apreensão 

tem por escopo fazer valer a garantia (alienação fiduciária), em caso de 

inadimplemento contratual. A requerida foi devidamente citada (id. 

10276646), contudo, não contestou a ação e não efetuou o depósito 

judicial da integralidade da dívida, sendo, portanto, revel, de modo que é 

cabível o julgamento antecipado da lide com fundamento no artigo 355, II, 

do Código de Processo Civil, Nesse passo, em que pese tal presunção ser 

relativa, as alegações do autor encontram respaldo no conjunto probatório 

acostado com a inicial, que comprova o negócio entabulado entre as parte 

e os documentos que comprovam a constituição em mora da requerida. 

Assim, presumindo-se que os fatos alegados na inicial são verdadeiros, 

impondo-se, assim, a procedência da ação, a fim de consolidar a 

propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da instituição 

financeira contratada, ora requerente. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos iniciais , nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para consolidar nas mãos do autor a posse 

direta do bem, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e 

venda extrajudicial dos bens. Oficie-se o DETRAN desta Comarca, 

comunicando estar autorizado a proceder à transferência para autora ou 

a terceiros que indicar. Condena-se o requerido ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que se fixa 

no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, 

parágrafo 2°, do Código de Processo Civil). Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. Publicada 

e registrada a presente sentença pelo Sistema PJE. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 22 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004579-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI (ADVOGADO(A))

WELINEIDE ARAUJO ALBURQUEQUE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004579-84.2017.8.11.0037. AUTOR: WELINEIDE ARAUJO 

ALBURQUEQUE RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Designo audiência de conciliação para o dia 

20/09/2018, às 15h40min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 23 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005400-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VANDERLEI NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005400-88.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 
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REQUERIDO: JOSE VANDERLEI NUNES Vistos. Trata-se de ação de busca 

e apreensão com pedido liminar proposta por BANCO ITAUCARD S/A 

contra JOSE VANDERLEI NUNES, ambos qualificados. Decisão inicial 

deferindo a liminar (id. 12175973). Certidão negativa (id. 13195703). O 

autor pugnou pela desistência da ação (id. 14335015). É o relato. Decido. 

O autor pugnou pela desistência da ação (id. 14335015). Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da ação, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em consonância com o 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem custas e sem honorários, 

uma vez que não se formou o contraditório. Não há restrições a serem 

baixadas. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005864-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005864-78.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO REQUERIDO: 

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. Vistos. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c.c declaratória de inexistência de débito e 

indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência proposta 

por PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO contra RODOBENS 

COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ambos qualificados. Alega o autor 

que contratou os serviços da empresa ré e que esta emitiu um boleto no 

valor de R$1.790,60 (um mil, setecentos e noventa reais e sessenta 

centavos), com vencimento para 30/05/2018, o qual foi devidamente pago. 

Assevera que, em 24/07/2018, foi informado que em seu nome havia uma 

restrição junto ao SERASA, bem como que entrou em contato com a ré 

para buscar informações acerca da restrição, obtendo retorno somente 

em 27/07/2018, informando que existia uma pendência no valor de 

R$1.790,60 (um mil, setecentos e noventa reais e sessenta centavos). 

Afirma que enviou o comprovante de pagamento para a ré, contudo, 

mesma não tirou a negativação do nome do Autor. Requer concessão de 

tutela de urgência para que a requerida suspenda a restrição; se 

abstenha de fazer qualquer restrição em nome do autor, em razão do 

boleto, objeto da presente lide. No mérito, pugna pela procedência da ação 

declarando a inexistência do débito e cancelamento da restrição e a 

condenação da requerida em danos morais na quantia de R$ 8.000,00 

(oito mil reais). É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos, recebo a 

exordial nos seus precisos termos (artigo 319 e 320, do Código de 

Processo Civil) e passa-se a análise do pedido de tutela. De acordo com 

artigo 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, poderá ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental. Em relação à medida liminar, para o deferimento de tutela é 

indispensável ao menos à existência de dois requisitos exigidos pelo art. 

300, do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido 

dispõe do art. 300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Com 

efeito, para o deferimento da tutela antecipada basta, segundo Humberto 

Theodoro Júnior, o seguinte: “Para alcançar a satisfação antecipada do 

direito material, a lei exige da parte a prova inequívoca tendente a um 

imediato juízo de verossimilhança, além do perigo de dano iminente, ou, 

alternativamente, o abuso de direito de defesa por parte do réu (art. 300). 

As medidas de urgência, apresentam-se sempre como excepcionais e não 

como mera faculdade da parte ou do juiz. Não podem ser recusadas, 

quando presentes os seus pressupostos legais e configuram abuso de 

direito ou de poder, quando promovidas fora dos condicionamentos 

rigorosos da lei”. (in "Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 41ª ed., 

Forense: Rio de Janeiro, 2004, p.46). No que tange ao aspecto da 

verossimilhança das alegações, leciona Ernane Fidélis Dos Santos: “A 

verossimilhança, pois, e a prova inequívoca, são conceitos que se 

completam exatamente para informar que a antecipação da tutela só pode 

ocorrer na hipótese de juízo de máxima probabilidade, a certeza, ainda que 

provisória, revelada por fundamentação fática, onde presentes estão 

apenas motivos positivos de crença”. (Manual de Direito Processual Civil, 

v. I, 5ª ed., p. 30). Em relação ao perigo de dano, cita-se o ensinamento de 

Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Oliveira: “O receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, mencionado no art. 300, do NCPC, que 

justifica a antecipação da tutela assecuratória é aquele risco de dano: i) 

concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor 

subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer; e, enfim, iii) 

grave, que tem aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. 

Enfim, o deferimento da tutela antecipada somente se justifica se a demora 

do processo puder causar à parte um dano irreversível ou de difícil 

reversibilidade. Isto é, quando não for possível aguardar pelo término do 

processo para entregar a tutela jurisdicional”. (Curso de Direito Processual 

Civil, v. 2, 2ª ed., Ed. Jus Podivm, p. 632/633). No presente caso estão 

preenchidos os requisitos acima mencionados, estando o periculum in 

mora comprovado pela negativação, uma vez que este prejudica o 

requerente de exercer suas atividades econômicas. O fumus boni juris 

esta demonstrado pelo comprovante de pagamento do referido débito, no 

valor de R$ 1.790,60 (mil setecentos e noventa reais e sessenta 

centavos), realizado em 30/05/2018 (id. 14863892), ata notarial (id. 

14863909) e demais documentos (id. 1486923). Ademais, a medida 

pretendida não é irreversível, pois caso seja aferido posteriormente à 

improcedência da pretensão poderá ser restabelecido a inserção do nome 

nos órgão de proteção ao crédito. Ante o exposto, defiro a tutela de 

urgência pleiteada, nos termos do artigo 300, caput, do Código de 

Processo Civil, para determinar que a empresa ré exclua o nome do 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abstenha de 

fazer qualquer restrição em nome do autor em razão do boleto objeto da 

presente ação, sob pena de aplicação de astreintes no importe de 

R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se à 

importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), até ulteriores deliberações 

deste juízo. Cite-se a requerida. Outrossim, sem prejuízo ao acima exposto 

e de acordo com o artigo 3º, §3º, do Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Desta 

forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência 

de conciliação para o dia 27/09/2018, às 14h20min, a ser realizada pelo 

conciliador, na “sala de conciliação” na sede do Fórum. Intimem-se as 

partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a 

audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não 

comparecer na sessão designada, independente de intimação, o réu 

poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. Apresentada 

contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo 

Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002290-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANCELMO DE SOUSA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002290-47.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE ANCELMO DE SOUSA Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra JOSE ANCELMO DE 

SOUSA, ambos qualificados. Decisão inicial deferindo a liminar (id. 

12910366). Certidão negativa (id. 13843432). O autor pugnou pela 

desistência da ação (id. 13954992). É o relato. Decido. O autor pugnou 

pela desistência da ação (id. 13954992). Diante do exposto, HOMOLOGO 

por sentença o pedido de desistência da ação, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal. Custas processuais pelo autor (id. 13954992). Sem 

honorários, uma vez que não se formou o contraditório. Não há restrições 

a serem baixadas. Com o transito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Publicada e registrada a 

presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003695-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER GOMES FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003695-21.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WAGNER GOMES FERREIRA Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A contra WAGNER GOMES 

FERREIRA, ambos qualificados. Despacho inicial determinando a intimação 

do autor para comprovar o recolhimento das custas e taxas processuais e 

apresentar comprovante de mora do devedor (id. 13600592). O autor 

pugnou pela desistência da ação (id. 14190021). É o relato. Decido. O 

autor pugnou pela desistência da ação (id. 14190021). Diante do exposto, 

HOMOLOGO por sentença o pedido de desistência da ação, para os fins 

do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 

485, VIII, do mesmo diploma legal. Sem custas e sem honorários, uma vez 

que não se formou o contraditório. Não há restrições a serem baixadas. 

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003912-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ZANDONADE (EXECUTADO)

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004762-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR MOIA (REQUERIDO)

 

Certifico que a até a presente data a parte requerida não contestou a 

ação, apesar de citada. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005133-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA ANDREOTTI ERRERIAS (EMBARGANTE)

APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE PAULA VIMERCATI MODESTO (EMBARGADO)

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE (ADVOGADO(A))

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005133-82.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: APARECIDO DOMINGOS 

ERRERIAS LOPES, MARIA HELENA ANDREOTTI ERRERIAS EMBARGADO: 

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI, KAROLINE PAULA VIMERCATI 

MODESTO Vistos. Certifique-se a Sra. Gestora sobre a tempestividade 

dos presentes embargos. Se tempestivos, RECEBO-OS, sem efeito 

suspensivo, por estarem ausentes as hipóteses legais, conforme o artigo 

919 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 920, I, do Código de 

Processo Civil, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada 

para, querendo, responder a presente ação em 15 (quinze) dias, sob pena 

de revelia. Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso 

de julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000207-29.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONISCLEY CARMO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada por Edital . Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005883-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LELIS GONCALVES SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005883-84.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: LELIS GONCALVES SANTOS & CIA LTDA - ME Vistos. O não 

recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 
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bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 22 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005941-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005941-87.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte requerente, por 

meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e outros), 

sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita 

(art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para análise. Certifique-se o necessário. Publique-se e intime-se. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 27 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005923-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA (ADVOGADO(A))

IVANA FIGUEIREDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BARBIERI DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005923-66.2018.8.11.0037. AUTOR(A): IVANA FIGUEIREDO DOS 

SANTOS RÉU: NELSON BARBIERI DE OLIVEIRA Vistos. Intime-se a parte 

requerente, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e 

outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria 

gratuita (art.99 § 2o do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000956-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI (REQUERENTE)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002477-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEICE DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não requereu o que de 

direito, apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007- CGJ, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de devolução.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1003344-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABRELINO TRIACCA (AUTOR(A))

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE MENEZES DIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003344-48.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ABRELINO TRIACCA RÉU: 

ALCIONE MENEZES DIAS Vistos. Trata-se de ação de ação de despejo por 

falta de pagamento de aluguel cumulada com cobrança e tutela antecipada 

proposta por ABRELINO TRIACCA, contra ALCIONE MENEZES DIAS, 

ambos qualificados. Despacho inicial (id. 13403349). Audiência de 

conciliação realizada (id. 14068091). O autor pugnou pela desistência da 

ação (id. 14850113). É o relato. Decido. O autor pugnou pela desistência 

da ação (id. 14850113). Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

pedido de desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único 

do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do 

mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. 

Sem custas e sem honorários. Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Publicada e registrada a 

presente sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005944-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL LAZZARI (REQUERENTE)

VALMOR PAULO LAZZARI (REQUERENTE)

KLEITON LAZZARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO ANTONIO LOPES (REQUERIDO)

JORGE CORREA GOMES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que a Carta Precatória não preenche os requisitos do art. 260 

do CPC, ante a ausência da procuração, das guias de custas ou decisão 

que deferiu a gratuidade, bem como a diligência do Oficial de Justiça, 

deste modo, nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, art.2º, inciso 

IV, letra d, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o autor 

para providenciar o necessário para o cumprimento da Carta Precatória, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001897-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIBAL GONCALVES MENDES (EXECUTADO)

AGM AGROINDUSTRIAL LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004804-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA (REQUERENTE)

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA CRISTINA SCHICHL (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003242-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ (ADVOGADO(A))

JOSE HENRIQUE NONATO FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR (EXECUTADO)

SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 

ME (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004965-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO ADIRBAL LUCAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004849-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

IVO SMANIOTO ABI JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005918-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAB PEREIRA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005918-44.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOAB PEREIRA OLIVEIRA Vistos. O não recolhimento das 

custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 27 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005897-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE FATIMA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005897-68.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DANIELE FATIMA DE FIGUEIREDO 

Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento 

da distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução 

do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005931-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005931-43.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SARA JOSE DE 

SOUZA Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 
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pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 27 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000367-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILENE ABADIA DA COSTA (EXECUTADO)

BORGES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

SERGIO BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000367-83.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: BORGES DA SILVA & CIA LTDA - ME, SERGIO BORGES DA 

SILVA, MILENE ABADIA DA COSTA Vistos. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005919-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANIL PEREIRA PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005919-29.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOVANIL PEREIRA PINTO Vistos. O não recolhimento das 

custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 27 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005039-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MOACIR VICENTE (REQUERIDO)

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005337-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA PEREIRA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003387-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VLADIMIR KUZNETSOV (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005929-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GUADAGNIN (AUTOR(A))

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALESIO DIAS NUNES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005929-73.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JACQUELINE GUADAGNIN RÉU: 

SALESIO DIAS NUNES Vistos. Intime-se a parte requerente, por meio de 

seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de 

imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do 

Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para análise. Certifique-se o necessário. Publique-se e intime-se. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 27 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005928-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GUADAGNIN (AUTOR(A))

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005928-88.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JACQUELINE GUADAGNIN RÉU: 

KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA Vistos. Intime-se a parte 

requerente, por meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e 

outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria 

gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 27 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005927-06.2018.8.11.0037

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 170 de 886



Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE GUADAGNIN (AUTOR(A))

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON DOMINGOS DE ABREU (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005927-06.2018.8.11.0037. AUTOR(A): JACQUELINE GUADAGNIN RÉU: 

AMILTON DOMINGOS DE ABREU Vistos. Intime-se a parte requerente, por 

meio de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e outros), 

sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita 

(art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

concluso para análise. Certifique-se o necessário. Publique-se e intime-se. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 27 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005967-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL SANTOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para cumprimento do mandado de intimação, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001739-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BELESKI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

LUMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLPHO SUCCHY NETO (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001278-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO CHERNIOGLO SANCHES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001123-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SANTANA JUNIOR (EXECUTADO)

MARILCE VIEIRA REGO DA SILVA (EXECUTADO)

PEREIRA DE ARRUDA & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005965-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VELHO DA COSTA (AUTOR(A))

DIOGO LUIS BERTICELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005965-18.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ANA VELHO DA COSTA RÉU: 

ARMANDO VELHO DE OLIVEIRA Vistos. O não recolhimento das custas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera 

do Leste/MT, 28 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003220-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIANA LAMOUNIER DE BRITO FERRAZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003220-65.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: RUBIANA LAMOUNIER DE BRITO 

FERRAZ Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela 

parte autora quanto à decisão prolatada que indeferiu o pedido de justiça 

gratuita (id. 14588991). Em análise à declaração de imposto de renda 

juntada aos autos (id. 13587252), bem como dos documentos (id. 

13587246), entendo que a parte requerente possui capacidade financeira 

para arcar com as custas e taxas processuais deste feito. INDEFIRO o 

pedido de id. 14844337), mantendo a decisão de id. 14588991 na íntegra, 

por seus próprios e suficientes fundamentos. Determino a intimação da 

parte autora para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição (artigos 290 e 485, III, do Código de Processo Civil). 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005920-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO RAMOS NETO (EXECUTADO)

MARINEIDE BARCO (EXECUTADO)

MY HAPPY INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 05 dias.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003186-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIRALAYNNE LEANDRA DOMINGUES BONATTI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003186-90.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: NAIRALAYNNE LEANDRA 

DOMINGUES BONATTI Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração 

formulado pela parte autora quanto à decisão prolatada que indeferiu o 

pedido de justiça gratuita (id. 14604529). Em análise à declaração de 

imposto de renda juntada aos autos ( id. 13587990), bem como dos 

documentos (id. 13587989), verifica-se que a parte requerente possui 

capacidade financeira para arcar com as custas e taxas processuais 

deste feito. INDEFIRO o pedido de id. 14844047), mantendo a decisão de 

id. 14604529 na íntegra, por seus próprios e suficientes fundamentos. 

Determino a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (artigos 290 e 485, III, do Código de Processo 

Civil). Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 21 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002083-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BERALDO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003170-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS AUGUSTO ALVES FERREIRA CORREA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003170-39.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: LUCAS AUGUSTO ALVES FERREIRA 

CORREA Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela 

parte autora quanto à decisão prolatada que indeferiu o pedido de justiça 

gratuita (id. 14605651). Em análise à declaração de imposto de renda 

juntada aos autos (id. 13588185), bem como documentos (id. 13588178), 

verifica-se que a parte requerente possui capacidade financeira para 

arcar com as custas e taxas processuais deste feito. INDEFIRO o pedido 

de id. 14843906, mantendo a decisão de id. 14605651 na íntegra, por seus 

próprios e suficientes fundamentos. Determino a intimação da parte autora 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (artigos 

290 e 485, III, do Código de Processo Civil). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000267-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LUIZ HENN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000487-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE PEREIRA SANTANA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001988-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO LOPES BORGES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001149-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIO DA ROCHA FRADE (EXECUTADO)

ADRIANA FATIMA DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO (EXECUTADO)

JULIO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000812-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163978 Nr: 2213-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCIANO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para retirar, nesta secretaria, certidão para fins de registro de penhora, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133944 Nr: 5974-36.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON PAULO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER INVESTIMENTOS EM 

PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BENEDETI MACHADO - 

OAB:21123/O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Liminar proposta por Ilton Paulo de Souza 

contra Santander Investimentos em Participações S/A, ambos qualificados.

O executado apresentou comprovante de pagamento da dívida 

(fls.102/104). A seguir, o exequente concordou com o valor depositado 

(fls.105/106).

Executado manifestou-se, requerendo a liberação do valor para o 

exequente, bem como a extinção e arquivamento do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pelo requerente às fls. 26/27.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas e taxas recolhidas no inicio do processo (p.46/47).

Com o trânsito em julgado desta, expeça-se alvará para levantamento de 

valores em favor do requerente conforme solicitado à fl. 108.

Após, nada mais sendo postulado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156021 Nr: 7184-88.2015.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - OAB:DF - 

9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Vistos.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 

Territórios, verifico, conforme documento anexo, que o Agravo de 

Instrumento interposto pelo executado já foi julgado, o qual não foi 

conhecido pelo E. Tribunal de Justiça.

Assim, o pedido de fl. 119 perdeu seu objeto, razão pela qual deixo de 

analisa-lo, mantendo o leilão aprazado.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 89/91, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165719 Nr: 3008-32.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERLE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:SP/235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerido foi citado, no entanto, permaneceu inerte, 

conforme certidão de fl. 57, e que à fl. 81 o autor juntou termo de acordo, 

estando este sem manifestação expressa do requerido, intime-o para, no 

prazo de 10 (dez), manifestar-se sobre os termos do referido acordo.

Após, certifique-se e concluso.

 Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117380 Nr: 8054-41.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO JOÃO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE OTÁVIO LUZ - OAB:PR 

37.519, ANDREA HARTMANN - OAB:PR/ 58.729, DANIELA SAAD TATIT 

- OAB:PR 39.388, JANE DIAS MASCARENHAS PEREIRA - OAB:PR 

41.649, MARGARIDA CARMO TAVEIRA - OAB:12.255, MARIANA 

CALDAS DALLA VECCHIA - OAB:PR 44.112, ODACYR CARLOS 

PRIGOL - OAB:PR 14.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o óbito do executado, conforme certidão de fl. 103 

suspendo o processo nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo 

Civil.

Intimem-se a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para substituir 

o polo passivo da demanda pelo espólio, devendo indicar o inventariante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135043 Nr: 6817-98.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A MATHEUS ME, LUCIANA APARECIDA 

MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o postulado às fl. 112.

 Diante do teor do pedido retro, determino retificação do polo ativo da 

ação, dando-se as devidas alterações de praxe nos registros 

processuais, constando como parte requerente IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

À Secretaria Judicial para que proceda a inclusão/habilitação do advogado 

Marco André Honda Flores - OAB/MT 9708-A, para os fins pertinentes.

Após o cumprimento das determinações, dê-se vista a parte exequente, 

pelo prazo legal, conforme requerido.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138231 Nr: 9151-08.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDO TOTTI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO DE OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687 A, FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO BATISTA DA 

COSTA - OAB:353238, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:MT 17942

 Vistos.

Intime-se a parte autora para juntar no prazo de 10 (dez) dias procuração 

ou substabelecimento devidamente atualizado, outorgando poderes para 

transigir, autorizando que o procurador celebre acordo em nome da parte.

 Logo após, concluso.

 Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 148770 Nr: 3754-31.2015.811.0037

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EUSTÁQUIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBSTER FERNANDES RODRIGUES DA 

SILVA, FERNANDA MONTANHER MILEO, WEBSTER FERNANDES DA 

SILVA, WILMA INEIS RODRIGUES FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE ALVES AMORA - 

OAB:MT 20.032, JANAINA ROSSAROLLA BANDO - OAB:12951/MT, 

Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para juntar no prazo de 10 (dez) dias 

procuração ou substabelecimento devidamente atualizado, outorgando 

poderes para transigir, autorizando que o procurador celebre acordo em 

nome da parte.

 Logo após, concluso.

 Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70159 Nr: 2467-09.2010.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA ALEXANDRINA DAS 

NEVES - OAB:21.607 OAB/MT, DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:22909/O, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, 

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:MT/5.958, MIRIAN RIBEIRO 

RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO 

MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265

 Vistos.

 Considerando o acordo extrajudicial entabulado pelas partes nos autos do 

processo de código 49138, onde requerem a suspensão deste feito até o 

integral cumprimento da referida transação, defiro o pedido de fl. 322 e 

determino a suspensão do processo até 30/08/2021, nos termos do artigo 

313, II, do Código de Processo Civil.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 

devendo o feito ser remetido à conclusão para extinção.

Após certifique-se e concluso para sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 50831 Nr: 6170-50.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE AVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE AVILA, JONAS COELHO DA SILVA, PAULO ROGERIO DE 

OLIVEIRA, VANESSA PELEGRINI, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO DEBESA - OAB:MT 11674-B, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 

10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Vistos.

 Considerando o acordo extrajudicial entabulado pelas partes nos autos do 

processo de código 49138, onde requerem a suspensão deste feito até o 

integral cumprimento da referida transação, defiro o pedido de fl. 538 e 

determino a suspensão do processo até 30/08/2021, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 

devendo o feito ser remetido à conclusão para extinção.

Após certifique-se e concluso para sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 49440 Nr: 4826-34.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE AVILA, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE AVILA, JONAS COELHO DA SILVA, PAULO ROGERIO DE 

OLIVEIRA, VANESSA PELEGRINI, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO DEBESA - OAB:MT 11674-B, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 

10.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Vistos.

 Considerando o acordo extrajudicial entabulado pelas partes nos autos do 

processo de código 49138, onde requerem a suspensão deste feito até o 

integral cumprimento da referida transação, defiro o pedido de fl. 342 e 

determino a suspensão do processo até 30/08/2021, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 

devendo o feito ser remetido à conclusão para extinção.

Após certifique-se e concluso para sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158557 Nr: 8379-11.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA, ANTONIO 

FERNANDO BARIZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:MT 18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Vistos.

Considerando a petição de fl. 80/84, defiro o postulado e determino a 

suspensão do processo, conforme requerido.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162389 Nr: 1414-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA ALFER LTDA, ANTONIO FERNANDO 

BARISON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, Jéssica Hellen Oliveira Umbelino - OAB:MT/18900, 

JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900, LORENA MARIA PEREIRA 

GAIVA - OAB:MT/ 19.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI SANTOPIETRO - OAB:18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:10772/O, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 Vistos.

Considerando a petição de fl. 67, defiro o postulado e determino a 

suspensão do processo, conforme requerido.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68669 Nr: 979-19.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILETE TEREZINHA FADANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133 MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 264, revogo a nomeação feita anteriormente 

e nomeio o médico Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que atende nesta 

cidade e comarca, para a realização de perícia, nos exatos termos da 

decisão fl.176/177.

Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117206 Nr: 7878-62.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MICHELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a tentativa infrutífera de apreensão do bem e citação em 

nome do requerido, defiro o pedido retro e determino a expedição de ofício 

às concessionárias de água e energia, bem como a operadora NEXTEL, a 

fim de buscar o endereço dos executados.

Com a vinda das informações, proceda-se nova tentativa de busca e 

apreensão do bem e a devida citação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 19402 Nr: 1091-66.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVÁ CERQUEIRA FIALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO PEÇAS E FIXAÇÃO 

LTDA-MULTFORT AUTOMOTIVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON TOMAZZI - 

OAB:6.519-B, MARILEI SCHUSTER - OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 Vistos.

Proceda-se a intimação da parte autora, via edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de Processo Civil, para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113840 Nr: 4130-22.2012.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN, ALESSANDRA 

CRUZATO FARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 Vistos.

Compulsando os autos verifico a renúncia do patrono dos impugnantes 

Denis Geisson de Souza Fardin e Alessandra Cruzato Fardin, às fls. 

61/64. Assim, em consonância com o artigo 112 do Código de Processo 

Civil, recebo a renúncia do referido causídico nos autos.

Intime-se pessoalmente os impugnantes Denis Geisson de Souza Fardin e 

Alessandra Cruzato Fardin para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o 

andamento do feito consistente na constituição de novo patrono.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109793 Nr: 110-85.2012.811.0037

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN, WILIAN 

EVERTON DE SOUZA FARDIN, ALESSANDRA CRUZATO FARDIN, 

TATIANE BALISTERO FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:4929-B

 Vistos.

Compulsando os autos verifico a renúncia do patrono dos requeridos 

Denis Geisson de Souza Fardin e Alessandra Cruzato Fardin, às fls. 

1.146. Assim, em consonância com o artigo 112 do Código de Processo 

Civil, recebo a renúncia do referido causídico nos autos.

Intime-se pessoalmente os requeridos Denis Geisson de Souza Fardin e 
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Alessandra Cruzato Fardin para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o 

andamento do feito consistente na constituição de novo patrono.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160564 Nr: 646-57.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SILLAS LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SILLAS LACERDA - 

OAB:MT/4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Vistos.

Ante o teor da petição de fls. 43/44, determino que a referida petição seja 

remetida ao juízo deprecante, via malote digital, para análise.

Aguarda-se manifestação do juízo de origem, para efetuar eventual 

cumprimento de ordem.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176546 Nr: 8811-93.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de fl. 44, nomeio como curador especial do 

requerido o advogado Dra. Giovana Bach, OAB 23696-O, atuante nesta 

comarca, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, o qual deverá ser intimado desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente para se manifestar, 

no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113320 Nr: 3700-70.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LÍVIO ZATTI - ME, SADI LÍVIO ZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482-B/MT, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC GARMES DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/173267, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8530-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de 

Indébito e Pedido de Antecipação Parcial da Tutela ajuizada por Sadi Lívio 

Zatti – ME e outro em face de Banco Bradesco S/A, todos qualificados nos 

autos.

Às fls. 184/185, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

184/185, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120372 Nr: 2852-49.2013.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LÍVIO ZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:SP/ 192.649

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Medida Cautelar Inominada ajuizada por Sadi Lívio Zatti em 

face de Banco Bradesco S/A, todos qualificados nos autos.

Às fls. 336/337, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

336/337, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69123 Nr: 1431-29.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMITRI KUZMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos.

 Considerando o depósito dos honorários pela parte requerente (fls. 

509/512), e que as partes já apresentaram quesitos e assistentes 

técnicos, intime-se o perito judicial nomeado para agendamento da perícia.

Com a apresentação de agendamento, intimem-se as partes para ciência.

O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 

(tinta) dias.

 Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no prazo 
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comum de 10 (dez) dias a contar da intimação para apresentação do laudo 

(artigo 477, § 1º, do Código de processo Civil).

 Após a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes, para, querendo, 

manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, nos termos da Lei 10.741/2003 e artigo 1.048, I, do Código de 

Processo Civil, defiro a prioridade na tramitação deste feito, tendo em vista 

se tratar de pessoa idosa. Proceda-se com as identificações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo a necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151475 Nr: 5034-37.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANOPAR ARMAZENS GERAIS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, CARLOS ROBERTO ORSATO, ROSELAINE 

PEREIRA ORSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE PEREIRA ORSATO, CARLOS 

ROBERTO ORSATO, MARCELINO JOSÉ ORSATO, GRANOPAR 

ARMAZENS GERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, TERESINHA 

DE BOVI ORSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, VALÉRIUS HATIRO 

KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA ALESSANDRA 

FACHIN PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT, VALÉRIUS HATIRO 

KATO FALEIROS - OAB:MT 7.457-B

 Vistos.

Considerando que já houve tentativa de conciliação neste feito (fl. 398), a 

qual restou infrutífera, bem como que o requerente manifesta desinteresse 

na realização de nova audiência, defiro o pedido de fl. 412/413, e 

determino o cancelamento da audiência aprazada (fl.411).

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142839 Nr: 1094-64.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LÍVIO ZATTI - ME, SADI LÍVIO ZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482-B/MT, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:SP/ 192.649

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Anulatória com Pedido de Antecipação de Tutela 

ajuizada por Sadi Lívio Zatti –ME e outro em face de Banco Bradesco S/A, 

todos qualificados nos autos.

Às fls. 724/725, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

724/725, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138236 Nr: 9154-60.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALES ROBERTO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Cooperativa de Credito 

de Livre Admissão do Médio Leste de MT - Sicoob em face de Tales 

Roberto Dias, ambos qualificados nos autos.

À fls. 167/171, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a suspensão do feito até liquidação final da 

dívida.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 161/171, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão.

Determino a suspensão do processo até 27/01/2019, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, 

devendo o feito ser remetido à conclusão para extinção.

Após certifique-se e concluso para sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126272 Nr: 8833-59.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANCIO JOSÉ LAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Vistos.

Trata-se de ação monitória proposta pelo Constâncio José Lauer contra 

João Roberto Hatch de Medeiros, todos qualificados.

As partes entabularam acordo para a quitação da dívida, sendo este 

homologado à fl. 55, suspendendo-se o processo até 10/04/2018.

Decorrido o prazo de suspensão, o executado informou que o acordo foi 
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integralmente cumprido e requereu a extinção do feito (fl. 56). Juntou 

documentos às fls. 57/61.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Ante o exposto, com o recebimento do débito, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Com o trânsito em julgado, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173381 Nr: 6988-84.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS VIEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINCLAIR SAUL QUINTAS, VALCILEI DE 

SOUZA, TKS TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico a renúncia do patrono da requerida à fl. 

118. Assim, em consonância com o artigo 112 do Código de Processo 

Civil, recebo a renúncia do referido causídico nos autos.

Intimem-se pessoalmente a requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o andamento do feito consistente na constituição de novo 

patrono.

 Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125246 Nr: 7823-77.2013.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIPAR - FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI MONTAGNI, FERNANDO ROMAGNOLI 

ROSSETO, IVANIO LUIZ SARTORETO, COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, DIEGO 

KENJI MUROFUSE, PAULO MASSANORE BANDO, ADELINO GUADAGNIN, 

MIGUEL APARECIDO DO LAGO, MAURO JUNIOR DEFENTE, CRISTIANO 

DARCY SOUZA MONTAGNI, MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:PR/ 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

JANAÍNA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO - OAB:12951/MT, JULIANA COPETTI - 

OAB:MT/15.746-B

 Vistos.

Defiro o pedido de avaliação do imóvel penhorado, conforme termo de 

penhora, acostado aos autos, devendo o executado providenciar o 

pagamento das diligências necessárias para o cumprimento do mandado.

Com a avaliação, intimem-se as partes para no prazo comum de 10 (dez) 

dias se manifestarem.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 204812 Nr: 1713-86.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO BECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO PIZZOLATTO, EVERALDO DANIEL 

ALENCAR CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Vistos.

Cumpra-se a carta precatória, conforme requerido.

Promovam-se todas as diligências necessárias, inclusive, se necessário, 

fora do expediente forense.

Se necessário, cumpra-se em plantão judicial.

Cumpra-se com urgência.

Independentemente de nova conclusão:

Após o cumprimento ou resultado negativo a diligência, devolva-se, com 

nossas homenagens e;

Constatando que o ato deva ser praticado em outra comarca, diante do 

caráter itinerante, remeta-se a deprecata a competente, oficiando-se a 

origem e anotando-se. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126519 Nr: 9063-04.2013.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO-CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR NEISSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELIA CRISTINA MEDEIROS 

MENDONÇA - OAB:13340, FLÁVIA LUCIANE FRIGO - OAB:OAB/SP 

269.989, KATERI DEALTINA FELSKY DOS ANJOS - OAB:OAB/MT 7.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o óbito do executado, conforme certidão de fl. 64, suspendo 

o processo nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Intimem-se a parte exequente, na pessoa de seu advogado, para substituir 

o polo passivo da demanda pelo espólio, devendo indicar o inventariante.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111008 Nr: 1356-19.2012.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCOLINO SOBRINHO, CIRLEI 

APARECIDA MARCOLINO, JAQUELINE MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JOSÉ ROMAGNOLO 

- OAB:SP.70711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da petição de fls. 148/152, determino que a referida petição 

seja remetida ao juízo deprecante, via malote digital, para análise.

Aguarde-se manifestação do juízo de origem, para efetuar eventual 

cumprimento da ordem.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143725 Nr: 1491-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PATRICIO, JOÃO CARLOS PATRICIO, 

MARIA MARLI BETTI PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de fl.59, intime-se o exequente para juntar aos 

autos matrícula atualizada do bem imóvel, fornecida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis competente.

Com a juntada da matrícula, defiro o pedido e determino a penhora a termo 

do imóvel, conforme requerido.

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do executado. Se não houver constituído advogado nos autos, 

o executado será intimado pessoalmente.

Nomeio o executado como depositário fiel, independentemente de outra 
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formalidade.

Conste que, em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazendo o endereço e comprovação do recolhimento das 

despesas para intimação.

Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, 

de credor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas 

previstas no artigo 799 do Código de Processo Civil.

Com a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10(dez) 

dias se manifestarem.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser 

averbada a penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora.

Após, intime-se o exequente dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5450 Nr: 48-07.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, JULIANA 

FONSECA DA SILVA - OAB:9295-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001, SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 207.

Intimem-se os executados, na pessoa de seus advogados, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob as penas do 

art. 774, V, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 59736 Nr: 7530-83.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÉSLIE RENOSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL HAMERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR KRUMMENAUER - 

OAB:21906, JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - OAB:MT 3.448

 Vistos.

Dê-se vista ao requerido, pelo prazo legal (fl. 1812).

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69537 Nr: 1844-42.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, JOSÉ 

EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos.

 Intime-se o autor para a apresentação das contrarrazões recursais e, 

após, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

Competente, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 172611 Nr: 6604-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO LIMA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de RAIMUNDO 

NONATO LIMA DE ALMEIDA, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 51-v, a parte requerente foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, todavia, não manifestou nos autos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

os atos e diligências que lhes incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que a parte requerente deliberadamente deixou de 

promover os atos processuais que lhe incumbia.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pelo autor.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117610 Nr: 8292-60.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR AZZOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

S.A em face de VALMIR AZZOLINI, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 82-v, a parte requerente foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, todavia, não manifestou nos autos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

os atos e diligências que lhes incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que a parte requerente deliberadamente deixou de 

promover os atos processuais que lhe incumbia.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pelo autor.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121210 Nr: 3707-28.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE 

PRIMAVERA DO LESTE - APROCAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de cobrança pelo rito sumário ajuizada por 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕS DE PRIMAVERA DO 

LESTE - APROCAM em face de MILTON RABELO, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 122-v a parte requerente foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, todavia, não manifestou nos autos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

os atos e diligências que lhes incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que a parte requerente deliberadamente deixou de 

promover os atos processuais que lhe incumbia.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância com 

o artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil, em vista do trabalho 

realizado e pelo período de tramitação da demanda, restando suspensa a 

exigibilidade por litigar sob a égide da assistência judiciária gratuita (artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150576 Nr: 4664-58.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA MARIA FRANCO CAZADEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A em face de OLGA MARIA FRANCO CAZADEI, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 74-v, a parte requerente foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, todavia, não manifestou nos autos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

os atos e diligências que lhes incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que a parte requerente deliberadamente deixou de 

promover os atos processuais que lhe incumbia.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pelo autor.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134057 Nr: 6048-90.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M P F TOMAZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:34.524-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos S.A em face de M.P F. TOMAZ -ME, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 104-v, a parte requerente foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, todavia, não manifestou nos autos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

os atos e diligências que lhes incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que a parte requerente deliberadamente deixou de 

promover os atos processuais que lhe incumbia.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pelo autor.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163919 Nr: 2171-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gotardo Máquinas Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MARODIN, MANOELA ZORTEA 

ESTEVES MARODIN, JOSÉ LUIZ MARODIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GOLDINO BARREIROS 

- OAB:MT/ 14.167, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:MT/10074, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:MT 3610-B, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:MT/ 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, uma vez que a diligência da guia 

32515 juntada aos autos não foi paga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136072 Nr: 7626-88.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOSMA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de MT – 

SICOOB Primavera do Leste/MT em face de KOSMA REUTOW, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 106-v, a parte requerente foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, todavia, não manifestou nos autos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

os atos e diligências que lhes incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que a parte requerente deliberadamente deixou de 

promover os atos processuais que lhe incumbia.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.
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 Custas pelo autor.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA IOLANDA LERNER (EXECUTADO)

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

J. K. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JAIR KUMM (EXECUTADO)

 

ZONA 01 PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE TERCEIRA VARA CIVEL Rua Benjamim Cerutti, n. 

252, Bairro: Castelândia - CEP: 78850-000 - Telefone: (66) 3500-1100 - 

Ramal: 219 MANDADO DE CITAÇÃO AÇÃO EXECUÇÃO Processo nº 

1000229-87.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXEQUENTE(A,S): SERVIO TULIO DE BARCELOS CPF: 317.745.046-34, 

BANCO DO BRASIL  S.A CPF:  00 .000 .000 /0001-91  

EXECUTADO(A,S):Nome: J. K. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME 

Endereço: Av. Minas Gerais, 1234, Jardim Riva Leste, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: JAIR KUMM Endereço: Av. Paraná, 

1.336, Jardim Italia, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: 

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM Endereço: RUA PARANATINGA,, 1336, 

ZONA 01, JARDIM RIVA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

Nome: OLGA IOLANDA LERNER Endereço: ESPIRITO SANTO, 1158, 

RESIDENCIA ZONA 01, JARDIM ITALIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 TIPO DE AÇÃO:[CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL] VALOR DA 

CAUSA: R$ 230.414,32 FINALIDADE: 1. EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA, DE ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM , RUA MACEIO, 831, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT E OLGA IOLANDA LERNER, RUA MACEIÓ, 

831, PRIMAVERA DO LESTE - MT por todo o conteúdo do despacho abaixo 

transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que Pague, dentro 

de 03 (três) dias, contados da efetiva citação, o Principal e Acessórios 

Legais, abaixo indicado, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) 

eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja constrição tenha 

sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e respectivo 

deferimento, tantos bens quanto bastem para a satisfação integral da 

Execução, de acordo com a gradação legal (art. 652, § 2º e art. 655, 

caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a 

posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 659, § 1º, do CPC). 2. Não 

encontrando a parte devedora, proceder ao Arresto de bens pertencentes 

a ela, cumprindo o determinado no parágrafo único do art. 653 do CPC. 3. 

CITADO(S) O(S) EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que a partir da 

juntada aos autos da primeira via do presente mandado, que deverá ser 

entregue em cartório após a citação, acompanhada da certidão inerente a 

esse ato, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente da 

realização ou não da penhora, opor, querendo, Embargos do Devedor, de 

modo que a contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio 

passivo, obedecerá ao disposto no art. 738, § 1º, do CPC. 4. Decorrido o 

prazo de 03 (três) dias (art. 652, caput), sem efetivo pagamento, munido 

da segunda via do mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e 

AVALIAÇÃO de bens do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto 

e de tais atos, intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) . 

5. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e sendo a 

parte devedora casada, Intime-se também o respectivo cônjuge. 6. Não 

localizada a parte executada para o fim de intimá-la da penhora, o oficial 

certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz 

poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 7. Na 

hipótese de penhora de imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa 

do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se 

não tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 

Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos 

artigos 649, 659, §§ 2º ao 5º, 660, 666 e 680 c/c 681, todos do CPC. 

DESPACHO/DECISÃO: Copia em anexo VALOR TOTAL DO DÉBITO RS R$ 

230.414,32 OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo 

de 3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O 

executado pode, no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, 

requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove 

cabalmente que a substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e 

será menos onerosa para ele devedor (art. 17, incisos IV e VI, e art. 620); 

c) No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer 

seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 

d) Os embargos do executado, em regra geral, não terão efeito 

suspensivo, de modo que o juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuí-lo quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento 

da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de 

difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida 

por penhora, depósito ou caução suficientes. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução. Primavera do Leste, 28 de agosto de 

2018. KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA Mat. 8896 SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003728-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO TERRENGUI (ADVOGADO(A))

GENNADY KUZNETSOV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MYRIAN PAVAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003728-45.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: GENNADY KUZNETSOV Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA em face de GENNADY KUZNETSOV, devidamente 

qualificados nos autos. No ID 14759396, a parte requerida apresentou 

contestação com pedido de tutela de urgência em caráter incidental, 

aduzindo que integra os grupos/cotas de consórcio n.º 8450/295, 

8455/89, 8458/50, 8458/66, tendo aderido a tais cotas visando a aquisição 

do veículo aprendido na presente demanda, as quais totalizavam no 

momento da contratação o valor de R$ 180.594,17 (cento e oitenta mil, 

quinhentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos). Alega que, 

do valor contratado das 04 (quatro) cotas de consórcio, o requerido 

adimpliu 82,91% do valor integral da dívida, considerando a média 

ponderada de todas elas, bem como que é desproporcional a medida de 

apreensão do veículo, uma vez já ter sido efetuado o pagamento no 

patamar de 82,91% do valor global do consórcio, sendo admitida a teoria 

do adimplemento substancial do contrato. Relata, ainda, que o requerido 

possui apenas o referido bem como fonte de renda e sustento à sua 

família. Requer a concessão da tutela de urgência em caráter incidental 

para fins de reconsideração da liminar de busca e apreensão, 

determinando a restituição imediata do bem ao requerido, ante a aplicação 

da teoria do adimplemento substancial do contrato. Alternativamente, 

requer que seja nomeado o próprio requerido como depositário do bem 

apreendido, evitando a paralisação de seu trabalho. É o relatório. 

Fundamento e decido. De acordo com a nova sistemática normativa 

vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é cediço que 

a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e Tutela de Evidência. 

Nestes termos: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. Complementando o preceptivo, o parágrafo único 
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do mesmo artigo, dispõe acerca da possibilidade do pedido de tutela 

antecipada ser concedido em caráter antecedente ou incidental: “A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental”. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Destarte, para que se antecipem os efeitos da 

tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o 

pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, o 

requerido alega já ter adimplido mais de 80% do valor do consórcio, 

aduzindo a comprovação da probabilidade do direito com base no 

adimplemento substancial do contrato. No entanto, conforme já decidido 

pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial, não 

se aplica a teoria do adimplemento substancial em ações de busca e 

apreensão, uma vez que tal teoria é incompatível com o Decreto-Lei n. 

911/1969, que exige expressamente a quitação integral da dívida para que 

o bem alienado fiduciariamente seja liberado. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA 

SEÇÃO DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme 

entendimento da Segunda Seção do STJ, não se aplica a teoria de 

adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, 

cabendo ao banco promover a busca e apreensão independentemente da 

extensão do débito. (TJ-MT - APL: 00036223120168110039 58683/2017, 

Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 

14/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

20/06/2017). Assim, considerando que referida teoria é inaplicável no 

caso em tela, visto tratar-se de ação de busca e apreensão regida pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, a prova inequívoca e plausibilidade do direito 

substancial invocado não restaram demonstradas de forma incontroversa. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PLEITEADA. Quanto ao pedido de 

nomeação do requerido como depositário fiel do bem, nos procedimentos 

atinentes à alienação fiduciária, o bem apreendido deve ficar em mãos do 

depositário fiel indicado pelo credor fiduciário, sendo possível a nomeação 

do devedor como fiel depositário somente quando cabalmente 

demonstrado a essencialidade do bem ao exercício da atividade laborativa. 

Assim, intime-se o requerido, por meio de seu advogado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar documentos que comprovem a 

indispensabilidade do veículo apreendido para exercício de sua atividade 

laborativa, sob pena de indeferimento do pedido. Se prejuízo, intime-se a 

parte requerida, por meio de seu advogado para, no mesmo prazo, 

apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira 

alegada (declaração de imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e 

outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciaria 

gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000367-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

DALGIZA BUENO SELIG (REQUERENTE)

ELAINE MARIA SELIG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000367-54.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ELAINE MARIA SELIG, 

DALGIZA BUENO SELIG REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Compulsando os autos, verifico que não foi realizado 

estudo socioeconômico na residência da parte requerente. O estudo 

social é requisito obrigatório, conforme o entendimento jurisprudencial: 

ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. BENEFÍCIO DE 

AMPARO SOCIAL À PESSOA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. LEI Nº 8.742. 

REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ESTUDO SOCIAL. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA ANULADA. 1. O benefício de prestação continuada é 

devido à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. 2. A família com renda mensal per capita 

inferior a ¼ do salário-mínimo não é capaz de prover de forma digna a 

manutenção do membro idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 

20, Lei 8.742/93). Contudo, o legislador não excluiu outras formas de 

verificação da condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e 

desta Corte. 3. Outro benefício assistencial ou previdenciário, de até um 

salário-mínimo, pago a idoso, ou aposentadoria por invalidez de valor 

mínimo paga à pessoa de qualquer idade, não deverão ser considerados 

para fins de renda per capita; devendo-se excluir tanto a renda quanto a 

pessoa do cômputo para aferição do requisito (PEDILEF 

200870950021545, JUIZ FEDERAL SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, TNU - Turma 

Nacional de Uniformização, DJ 15/09/2009). 4. Foi realizada a perícia 

médica às fls. 57/58, favorável à parte autora. 5. Não foi comprovada a 

situação de vulnerabilidade social da parte autora,pois o laudo social não 

chegou a ser produzido. Não foi, outrossim, realizada prova testemunhal. 

O magistrado entendeu suficiente a instrução, o que configura 

cerceamento de defesa do INSS, vez que o pedido foi procedente. 6. 

Apelação do INSS e remessa oficial providas. Sentença anulada, 

determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular 

instrução e julgamento do feito. (TRF-1 - AC: 00090178920134019199 

0009017-89.2013.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 04/11/2015, SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 20/11/2015 e-DJF1 P. 4095) Destarte, 

intime-se a equipe disciplinar deste Juízo para elaboração do estudo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Expirado o prazo, considerando 

que é obrigatória a intervenção do Ministério Público nos feitos que tratam 

do Benefício Assistencial de Prestação Continuada, remetam-se os autos 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERVENÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

SENTENÇA ANULADA. I. Nos termos da Lei nº 8.742/93, que dispõe sobre 

a organização da Assistência Social e sobre o benefício de prestação 

continuada , "cabe ao Ministério Publico zelar pelo efetivo respeito aos 

direitos estabelecidos nesta Lei" (artigo 31). II. A ausência de 

manifestação do Ministério Público em primeira instância, nos casos em 

que é obrigatória a sua intervenção e desde que haja manifesto prejuízo a 

alguma parte, enseja nulidade do processo a partir do momento em que 

este deveria ter sido intimado (artigo 246 do CPC). III. Em sendo relevante a 

realização de estudo social e, eventualmente, de oitiva de testemunhas, 

mostrando-se provas indispensáveis, cabe ao Juízo determinar a 

produção de referidas provas, dada a falta de elementos aptos a 

substituí-las. IV. Sentença que se anula, retornando os autos à Vara de 

origem, para o prosseguimento regular do feito. V. Parecer do Ministério 

Público Federal acolhido. Apelação da parte autora prejudicada. (TRF 3ª 

Região - Classe: AC - APELAÇÃO CÍVEL AC“ 1218574 - Processo: 

2007.03.99.033849-0 - Relator Juiz Walter do Amaral - 7ª Turma - 

Julgamento 12/11/2007 - DJU 29/11/2007, p: 313). Grifei. Após, retornem 

os autos conclusos para prolação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 28 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005425-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AMARAL RODRIGUES (EXEQUENTE)

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

1005425-67.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimar a autora, para, no prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 182 de 886



05(cinco) dias, querendo promover a execução da sentença proferida 

nestes autos. Primavera do Leste, 28 de agosto de 2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002837-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA NOVAES LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1002837-24.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimar a autora, para, no prazo de 

05(cinco) dias, querendo promover a execução da sentença proferida 

nestes autos. Primavera do Leste, 28 de agosto de 2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006065-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNALVA SANTOS DE JESUS (EXEQUENTE)

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1006065-07.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: MARIA EDNALVA SANTOS DE 

JESUS EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de pedido de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA 

ajuizado por MARIA EDNALVA SANTOS DE JESUS em desfavor do INSS, 

devidamente qualificados nos autos, para que o executado efetue o 

pagamento dos valores referentes ao benefício deferido em sede de tutela 

antecipada em abril/2017. Alega a parte exequente que, mesmo intimado 

da decisão que deferiu a tutela antecipada, o INN nao implantou o 

benefício. Destarte, expeça-se mandado, intimando-se o representante 

legal do executado, com prazo de 05 (cinco) dias, para que cumpra a 

decisão proferida nos autos de código 1000688-55.2017.8.11.0037 em 

seus exatos termos, sob pena de serem tomadas providências diversas 

que assegurem o resultado almejado, nos termos do artigo 497 do Código 

de Processo Civil. Caso a obrigação não seja cumprida, sejam opostos ou 

não embargos, vista a parte exequente e voltem os autos conculsos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001540-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON PINTO REMACRE (AUTOR(A))

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

1001540-79.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

1001540-79.2017.8.11.0037 Nos termos da legislação vigente e do 

provimento nº 56/2007- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o requerente para especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as objetivamente, no prazo legal. Primavera do Leste, 28 de 

agosto de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131698 Nr: 4157-34.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ODENIR MARTINS, Cpf: 73528234920, 

Rg: 4744706-2, Filiação: Sebastião Martins e Jorcina Martins, data de 

nascimento: 02/03/1968, brasileiro(a), natural de Coronel Passos Maia-SC, 

solteiro(a), contador, Telefone 84032173. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimar a parte executada para tomar ciência da Penhora on line 

realizada às fls. 54/55 dos autos, bem como para, querendo, no prazo de 

30 (trinta) dias, interpor embargos.

Despacho/Decisão: Processo nº: 4157-34.2014.811.0037 (Código 

131698)Vistos.Defiro o pedido de penhora on line.Deve ser consignado 

que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.Inclua-se a minuta de 

bloqueio.Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada 

para, querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação 

de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 05 de junho de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo Pinheiro Viana, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de agosto de 2018

Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 209879 Nr: 4097-22.2018.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para a apresentação de parecer ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 210979 Nr: 4507-80.2018.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17553/O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para a apresentação de parecer ou documentos 
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elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139080 Nr: 9735-75.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALTER GOMES COSTA, DEISE DIAS, DANIELA 

VARGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a 

execução do decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120779 Nr: 3268-17.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTINS FERRAZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14218

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123171 Nr: 5708-83.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILCELINA EUGENIO DA SILVA NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138733 Nr: 9506-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON THOMÉ DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZIMARIA MARIA DE SOUZA 

ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169419 Nr: 4999-43.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSE AGUIAR CASTELHANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes do retorno dos autos, bem como, para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do 

decisum, sob pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118715 Nr: 1085-73.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GALINDO CLEBIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D" AMICO MADI - 

OAB:14.322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte requerente para manifestar 

sobre os Embargos de Declaração de fls. 133/135, no prazo legal , caso 

queira, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147351 Nr: 3191-37.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAIRO FERNANDES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos cálculos de fl. 32

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116813 Nr: 7468-04.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GALINDO CLEBIS, Waldomiro Ortolani 

Santo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando D'Amico Madi - 

OAB:14.322

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte requerida para manifestar 

sobre os Embargos de Declaração de fls. 42/43, no prazo legal, caso 

queira, requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127110 Nr: 95-48.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILVA DALLABONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 
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- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Vistos em correição.

Aguarde-se na Secretaria o pagamento do RPV/Precatório.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011272-67.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA ZANATTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MARITZA APARECIDA PISANI (EXECUTADO)

WILSON PISANI (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, tendo em vista que frustradas todas as tentativas de citação da 

requerida, VANESSA MARITZA APARECIDA PISANI, impulsiono o feito 

para intimar o(a,s) exequente(s) acerca da certidão do Id 14821570, bem 

como para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera 

do Leste/MT, 28 de agosto de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote 

Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA PAULINO DE JESUS (REQUERENTE)

KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Devolvo à secretaria judiciária para a prática de atos ordinatórios.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011519-48.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, impulsiono o feito para intimar o(a,s) exequente(s) acerca dos 

documentos juntados no Id 14755080, bem como para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 28 de 

agosto de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004066-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ZIMMER (ADVOGADO(A))

DOUGLAS EDOARDO MULLER (ADVOGADO(A))

E. PIOVESAN & FILHO LTDA (REQUERENTE)

TATIANE BARBOZA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME ALCIR DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUINTA VARA DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004066-82.2018.8.11.0037 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

autora para manifestar acerca do endereço do REQUERIDO: JAIME ALCIR 

DIAS , no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Primavera 

do Leste, 28 de agosto de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010750-06.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA JAQUELINE MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MURILLO MENEGUZZI TERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 22 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010352-59.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. DE SANTI - VEICULOS - ME (EXEQUENTE)

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

MARIA ROSA OLIVEIRA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS. De início, compulsando detidamente os autos, verifico que o 

exequente fez incluir no computo do cálculo que aparelhou sua pretensão 

equivocadamente multa a razão de 2% (dois por cento), Id. 11740140. 

Ora, é cediço que o art. 52 da Lei n.º 7.357/1985 (Lei do Cheque) não 

inclui a multa por inadimplemento contratual no rol de exigibilidade do 

credor no momento da execução de cheque, razão pela qual é incabível a 

sua incidência. Diante disso, procedi de ofício a retificação do cálculo, 

utilizando para tanto ferramenta disponibilizada no site do TJDFT, fazendo 

incluir a multa do art. 523 do CPC/2015, conforme planilha que segue 

anexa, no valor de R$ 3.395,00 (três mil trezentos e noventa e cinco 

reais), porquanto, iniciada a fase de cumprimento de sentença, e 

devidamente intimado (intimação 569537), o executado quedou-se inerte. 

Dando seguimento, ultrapassadas tais questões, passo a análise ao 

pedido de penhora sobre o veículo indicado na petição de Id. 11740059. 

Pois bem. Em consulta ao Sistema Renajud constatei que sobre o veículo 

que a Exequente pretende penhora, a saber, 01 (uma) motocicleta 

HONDA/CG 150 FAN ESI, Placa OAV0076, Chassi: 9C2KC1670CR430779, 

Fabricação/Modelo 2011/2012, incide restrição de alienação fiduciária. 

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de penhora do veículo alienado 

fiduciariamente, registrado em nome da parte executada. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 22 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100627 Nr: 147-49.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DELMON REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO DELMON REGO, Rg: 
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21292106, Filiação: José de Souza Rego e Creuza Sirqueira Delmon, data 

de nascimento: 07/10/1988, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), serralheiro/soldador, Telefone 9605.4896. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO acima qualificada para sessão de 

julgamento que realizar-se-à no dia 14 de Setembro de 2018, às 12:00 

horas, no endereço ao final indicado.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, denúncio Adriano Delmon Rego, já 

qulificado, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso I (torpe) e IV 

(recurso que tornou ou impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal; 

que, recebida e autuada a presente, sseja o denunciado citado para 

apresentar defesa prévia.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, mantenho a decisão de fl. 281 por 

seus próprios fundamentos, devendo os autos serem encaminhados a 

Defensoria Pública para o cumprimento do quanto previsto no artigo 422 

do CPP em favor do réu Adriano Delmon Rego.Cumpra-se.Primavera do 

Leste, 16 de maio de 2017.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 15 de agosto de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207274 Nr: 2870-94.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON GUILHERME DOS SANTOS QUINTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDY NAGELA ANDRADE 

CEDRO - OAB:24236

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu MAICON 

GUILHERME DOS SANTOS QUINTANA devidamente qualificado nos autos, 

às penas do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal.Passo a dosimetria da 

pena.A pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de 

reclusão de quatro a dez anos, e multa.Atento ao princípio constitucional 

da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do 

CP, reputo como prejudicial às circunstâncias do crime, pois se trata da 

subtração de um veículo automotor, de significativo valor econômico, 

razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de 

reclusão.Atenuo, a pena em 6 meses, da a menoridade relativa do réu na 

data dos fatos (art. 65, inciso I do CP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 182943 Nr: 386-43.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR REALINO DE SCASSATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:MT 3.615-B, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257 MT

 Autos código 182943

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulada pelo 

acusado JUNIOR REALINO SCASSATE ao argumento que não estão 

preenchidos os requisitos para a sua segregação cautelar (fls. 94/105).

Instado, o Ministério Público manifestou-se favorável à revogação da 

segregação cautelar, uma vez que não subsistem os requisitos exigidos 

para tanto, pugnando ainda pela revogação da suspensão do processo e 

prosseguimento do feito, a teor do que dispõe a cota de fls. 111/113.

É o breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a prisão preventiva do acusado 

fora decretada em razão de não ter sido localizado para citação pessoal, 

e mesmo após citação por edital não ter apresentado defesa, conforme 

decisão de fls. 82/83.

No entanto, o fundamento utilizado para decretação da segregação 

cautelar, qual seja, garantia de aplicação da lei penal, não mais subsiste, 

uma vez que o indiciado carreou aos autos comprovantes de residência 

fixa e comprovante do exercício de atividade licita (fls. 94/105).

Ademais, em consulta junto ao sistema Apollo, verifica-se que o réu é 

primário, ausentes, portanto, os requisitos previstos no art. 312 do CPP, de 

modo que a liberdade provisória no caso concreto é medida que se impõe.

Ante o exposto, revogo a prisão preventiva decretada por meio da 

decisão de fls. 82/3364, e concedo liberdade provisória, ao acusado 

JUNIOR REALINO DE SCASSATE mediante termo de comparecimento a 

todos os atos do processo, proibição de se mudar da comarca em que 

reside, sem autorização do juízo ou dela se ausentar por mais de 8 dias 

sem prévia comunicação, sob pena de revogação, nos termos dos arts. 

310, parágrafo único e 328, ambos do CPP.

Revogo ainda, os efeitos da suspensão do processual devendo o feito 

prosseguir em seus ulteriores termos.

Assim, prossiga no cumprimento da decisão de fl. 93.

Expeça-se alvará de soltura e precatória.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 24 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 182943 Nr: 386-43.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR REALINO DE SCASSATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:MT 3.615-B, DIEGO TOBIAS DAMIAN - OAB:10257 MT

 Nos termos do Art. 162, § 4° do Código de Processo Civil, Art. 3° do 

Código de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça e Ordem de Serviço n° 01, 02, 03 e 04-09, Desta Vara, remeto 

estes autos para seja intimado o advogado do acusado à apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, resposta a acusação, tudo nos termos do artigo 

406, ambos do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212249 Nr: 5104-49.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA, 

ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO, JOÃO SOUZA DA SILVA, ANTONIO 

PEREIRA DA SILVA, ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA DE 

FÁTIMA DE OLIVEIRA PEREIRA, WENDER ALVES DO NASCIMENTO, 

MARCELO SOARES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON MARLOS 

SALLA BERG - OAB:18.393 MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado dos acusados 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, resposta a acusação.

Primavera do Leste-MT, 27 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203891 Nr: 1231-41.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO RESPLANDE BUSNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396/MT

 Código 203891

Vistos, etc.
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1. Designo o dia 18/04/2018 às 14:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 09 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 187870 Nr: 2903-21.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DA SILVA, MARIA INÊS DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 Código 187870

Vistos, etc.

Trata-se de aditamento à denúncia formulado pelo Ministério Público 

Estadual a fim de retificar o nome dos acusados, passando a serem 

considerados como ANTÔNIO AVELINO DE SOUZA FILHO E AURICÉLIA 

MARIA DE SOUZA, e não como consta, João Carlos da Silva e Maria Inês 

de Souza.

É o relatório. Decido.

Ante o exposto, recebo o aditamento a denúncia em desfavor de Antônio 

Avelino de Souza Filho e Auricélia Maria de Souza, dando-os como 

incurso no artigo nela mencionado.

Outrossim, considerando que os acusados não foram citados, intime-se o 

advogado Sandro Roberto Almeida, para informar novo endereço dos 

réus, no prazo de 10 dias.

Após, voltem conclusos.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 18 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206539 Nr: 2481-12.2018.811.0037

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE JESUS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONARDO DE JESUS FERREIRA, Cpf: 

05935499100, Rg: 1908166, Filiação: Eliane Rosa de Jesus e Jaco Ferreira 

Fagundes, brasileiro(a), Telefone 66-98118-0003. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do agressor das medidas protetivas:1 - Proibição ao 

representado de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, 

fixando o limite mínimo de 100 metros de distância;2 - Proibição do autor da 

violência de manter contato com a ofendida, seus familiares e das 

testemunhas por qualquer meio de comunicação;3 - Proibição do autor da 

violência de frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida

Despacho/Decisão: Autos cód. 206539Vistos etc.Trata-se de Comunicado 

de Prisão em Flagrante Delito lavrado em face do conduzido LEONARDO 

DE JESUS FERREIRA pela prática, em tese, da conduta delitiva prevista no 

artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.A 

Autoridade Policial arbitrou fiança no valor de um salário mínimo, o que fora 

recolhido pelo autuado, consoante termo de fiança de fl. 19.Sobreveio 

ainda, requerimento por parte da vítima, em que pleiteia a concessão de 

medidas protetivas de urgência (f ls. 10/11).É relatório. 

Decido.Primeiramente, ressalto que o auto de prisão em flagrante 

encontra-se formalmente em ordem (CPP, arts. 301 a 309), assim como a 

liberdade provisória com fiança concedida pela Autoridade Policial (CPP, 

arts. 322 e 325), razão pela qual o homologo.Quanto a representação para 

aplicação de medidas protetivas formulada pelo Delegado de Polícia em 

favor de PAOLA DOS SANTOS BARBOSA, sob o argumento de que 

aquela sofreu lesões corporais por parte de seu companheiro Leonardo 

de Jesus Ferreira, tenho que as mesmas devem ser 

concedidas.Consoante a previsão legal disposta no art. 19 da lei 

11.340/2006 as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas 

pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da 

ofendida.Note-se que a ofendida, requereu junto a Autoridade Policial a 

aplicação urgente de medidas para fim de coibir a prática de violência 

cometida pelo ofensor, diante do quanto relatado às fls 05/05-v.Dessa 

forma, verifica-se que as informações trazidas são suficientes a indicar 

que configurada está a hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III 

da Lei n.º 11.340/2006), e por isso aplico de imediato e a requerimento da 

ofendida as medidas constantes do artigo 22 da lei 11.340/2006, e 

determino:1 - Proibição ao representado de se aproximar da vítima, seus 

familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de 

distância;2 - Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação;3 - Proibição do autor da violência de frequentar o local onde 

a ofendida reside, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida.Deixo de fixar os alimentos provisionais no caso concreto, diante 

da ausência de prova pré-constituída de sua necessidade.Quanto ao 

pedido de restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, 

determino a realização de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar 

desta Comarca, em 5 dias.Com a juntada do referido laudo, colha-se o 

parecer ministerial e em seguida, voltem conclusos.Comunique-se a douta 

autoridade policial desta decisão, para em caso de resistência do 

representado, seja prestado o auxílio necessário, na forma que dispõe o § 

3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006.Intimem-se a vítima, primeiramente, 

como determina o Art. 21, da Lei n. 11.340/2006 e após, o agressor, para 

que tenha ciência integral desta decisão e cumpra as medidas de 

proteção, ora aplicadas, consignando que em caso de descumprimento 

poderá ser decretada a sua imediata PRISÃO, de tudo servindo a presente 

de mandado.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se em caráter de 

urgência pelo Oficial de Justiça plantonista.Por fim, não aportando neste 

Juízo o procedimento inquisitorial objeto da presente, os efeitos das 

medidas ora deferidas terão duração de 06 (seis) meses, contados da 

ciência da ofendida, o que deverá ser certificado.Caso contrário, a 

presente medida terá vigência até o trânsito em julgado da sentença de 

absolvição no processo principal, ou até a extinção da pena, acaso 

condenado o suposto agressor.Traslade-se cópia desta decisão para o 

inquérito policial assim que protocolado neste juízo, arquivando-se o feito 

com as baixas necessárias.Cumpra-se.Primavera do Leste, 13 de abril de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 31 de julho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190896 Nr: 4236-08.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNIANA MORAIS, RICARDO ANTONIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSNIANA MORAIS, Cpf: 03394501180, 

Rg: 2584513-6, Filiação: Ana Lucia Melo do Nascimento e Olsni Sebastião 

Morais, data de nascimento: 17/06/1989, brasileiro(a), natural de Boa 

Vista-RR, convivente, Telefone 65- 9 9902-7441. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .
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Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar os 

réus RICARDO ANTONIO DA SILVA e OSNIANA MORAIS, devidamente 

qualificados nos autos, às penas do art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 29, 

ambos do Código Penal.Passo à dosimetria da pena.Ricardo Antônio da 

SilvaA pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão 

de quatro a dez anos, e multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

reputo como prejudicial as circunstâncias do crime, por se tratar de 

veículo automotor, que, não bastasse ser instrumento de trabalho da 

vítima, possui significativo valor econômico, razão pela qual fixo a 

pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão.Aumento a pena em 1/3 em 

razão do concurso de agentes (inciso II, §2º do art. 157), circunstância 

que facilitou o roubo no caso concreto, pois a investidas de dois agentes, 

previamente ajustados entre si, reduziram as chances de defesa da 

vítima, e proporcionou melhores condições de êxito na execução do crime, 

revelando o acentuado desvalor da ação e do resultado decorrente da 

conduta delitiva.Assim, perfaz o total de 6 anos de reclusão, pena esta 

que torno definitiva.Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da 

pena (CP, art. 33, § 2º, “b”).Incabível à substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, 

do Código Penal.Deixo de condenar o réu à pena de multa, pagamento das 

custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da 

lei.Prosseguindo, conforme se verifica acima, o réu foi condenado para 

cumprir sua pena no regime inicial semiaberto, respectivamente, razão 

pela qual, por celeridade e economia processual passo a fixar as 

seguintes condições para ingresso imediato no referido regime:1. 

Comprovação em 30 dias de exercício de atividade lícita;2. Uso de 

tornozeleira eletrônica;3. Saída para o trabalho às 06:00 horas e retorno 

às 20:00 horas, nos dias úteis e sábados, permanecendo em sua 

residência, durante o repouso noturno e integralmente nos dias de folga;4. 

Não sair da comarca sem prévia autorização judicial.5. Comparecer em 

Juízo, para justificar suas atividades, até o dia 10 de cada mês;Forme-se o 

respectivo executivo de pena, bem como proceda-se cálculo de liquidação 

de pena.Expeça-se alvará de soltura, que deverá ser cumprido após a 

colocação da tornozeleira eletrônica pelo Sistema Penitenciário.Osniana 

MoraisA pena prevista para o delito previsto no art. 157 do CP é de 

reclusão de quatro a dez anos, e multa.Atento ao princípio constitucional 

da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do 

CP, reputo como prejudicial as circunstâncias do crime, por se tratar de 

veículo automotor, que, não bastasse ser instrumento de trabalho da 

vítima, possui significativo valor econômico, razão pela qual fixo a 

pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão.Aumento a pena em 1/3 em 

razão do concurso de agentes (inciso II, §2º do art. 157), circunstância 

que facilitou o roubo no caso concreto, pois a investida de dois agentes, 

previamente ajustados, reduziram as possibilidades de defesa da vítima, e 

proporcionou melhores condições de êxito na execução do crime, 

revelando o acentuado desvalor da ação e do resultado decorrente da 

conduta delitiva.Assim, perfaz o total de 6 anos de reclusão, pena esta 

que torno definitiva.Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da 

pena (CP, art. 33, § 2º, “b”).Incabível à substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, 

do Código Penal.Deixo de condenar a ré à pena de multa, pagamento das 

custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.P. R. I. 

C.Havendo recurso das partes, expeça-se guia de execução 

provisória.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações 

pertinentes e a guia de execução penal, e se arquivem os autos, com as 

baixas necessárias.Primavera do Leste, 16 de março de 2018. 

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 31 de julho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000502-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (AUTOR(A))

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

 

1000502-57.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Requerida/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002385-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL (ADVOGADO(A))

THIAGO MACHADO DUTRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

1002385-68.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 28 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003496-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR MORAES DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (RÉU)

MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA (ADVOGADO(A))

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1003496-87.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE , para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001145-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRIS SOBRINHO BRITO (AUTOR(A))

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

1001145-78.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Embargos de Declaração interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001137-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLHEMAX COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS EIRELI - EPP 
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(EXECUTADO)

ZANANDREIA GERMINIANI (EXECUTADO)

JAQUELINE IZABEL MAAS (EXECUTADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES (ADVOGADO(A))

EDILSON TORRESAN (EXECUTADO)

 

1001137-04.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004683-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI (ADVOGADO(A))

JOSIMAR CORREA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER LUIZ DE CONTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que a presente carta precatória veio 

desacompanhada de sua folha de rosto, devendo o autor providenciar sua 

juntada aos autos, conforme determinação anterior. SORRISO, 28 de 

agosto de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000135-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA ANDREIA KELM (EXECUTADO)

MAURI KELM (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000135-96.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003040-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO (EXEQUENTE)

ANDREIA CRISTIANE HECK (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE ROVARIS - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003040-74.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003757-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR SOFIATTI (RÉU)

 

Processo nº: 1003757-23.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005619-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL LUCAS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1005619-92.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002926-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE SCARIOT (EXEQUENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZON MACHADO CONCEICAO (EXECUTADO)

MANTEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1002926-04.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001370-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA (ADVOGADO(A))

T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FILIPE TAVARES DE SOUZA (EXECUTADO)

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1001370-35 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002001-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA ILONA CASTILHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSANGELA BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jacques Feller (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

1002001-08.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 288 Nr: 547-45.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIO TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, GIOVANE 

MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B, OTHON FIALHO 

BLESSMANN - OAB:2737-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 111,17;

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar embargos/impugnação, nos termos do artigo 841/525, do 

NCPC, haja vista, a penhora realizada nos autos via bancen-jud, com 

bloqueio parcial no valor de R$ 111,17 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 92490 Nr: 4071-25.2012.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT, ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B, 

VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7.950-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN - OAB:13272, CARLA 

ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, JORGE 

AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825, RODRIGO 

ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 REPUBLICANDO PARA DR. SILAS DO NASCIMENTO FILHO : Autos n. 

4071-25.2012.811.0040 – Código Apolo: 92490.

 Vistos etc.

 Ante as manifestações de fls. 1.742/1.748 e 1.791/1.795, bem como 

parecer do Parquet de fls. 1.796/1.797, INTIME-SE o antigo Administrador 

Judicial, Sr. Silas do Nascimento Filho, para se manifestar nos autos, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 288 Nr: 547-45.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIO TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, GIOVANE 

MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B, OTHON FIALHO 

BLESSMANN - OAB:2737-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 Vistos etc.Estando a execução munida de título executivo liquido, certo e 

exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO 

EXECUTADO, nos termos do art. 854, caput, do NCPC.Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DO REQUERIDO, através do sistema BACEN-JUD, 

no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da operação.Efetivado 

o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de auto de penhora, 

CITE-SE/INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 407 Nr: 843-67.1997.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE OSMAR SCANDELAI, LUIZ CARLOS JAMBERS, 

PAULO MIGUEL JAMBERS, SOLANGE CHAGAS JAMBERS, MARTA Z. T. 

JAMBERS, MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI, ARMIDE NEGRI 

JAMBERS, PASCOAL HIDALGO GIMENEZ, LOURDES JAMBERS GIMENEZ, 

JOSÉ GONÇALVES CLEMENTE, DALVA JAMBERS CLEMENTE, TEREZINHA 

APARECIDA JAMBERS, EVALDO JAMBERS, BENEDITA ANTONIA 

MARCHINI JAMBERS, AGOSTINHO JAMBERS, SALETE STRAGLIOTTO 

JAMBERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA VERA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO VICENTE NOVACZYK 

- OAB:3391-A/MT, CRISTIANO ALCIDES BASSO - OAB:6252, NOELI 

IVANI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos nº 843.67.1997.811.0040 (407)

Vistos etc.

 Considerando que o laudo da perícia realizada, inclusive, já foi depositado 

nos autos, resta prejudicado o requerimento de substituição do Perito. 

Aliás, ainda que fosse o contrário, as razões lançadas pela parte autora 

não justificam a nomeação do Perito por ela indicado, o qual foi nomeado 

para realização da prova técnica nos autos de código 4916. Além de o 

Juiz não estar adstrito a conclusão da prova pericial, a existência de dois 

laudos técnicos mostra-se profícua para o deslinde da questão 

controvertida com mais exatidão.

 Relativamente a impugnação aos honorários periciais, considerando que a 

perícia foi ultimada, bem como que a parte adversa já efetuou o depósito 

do valor que lhe cabia, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (Dez) 

dias, efetuar o depósito do valor que lhe compete.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Agosto de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003447-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRIO GERHARDT (EXEQUENTE)

EVANDRO SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS (EXECUTADO)

 

CONFORME Res. nº 03 18-TJ, Art.15,§1º, publicada 19 04 18, IMPULSIONO 

OS AUTOS INTIMANDO A PARTE AUTORA PARA QUE REALIZE A 

DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE EXPEDIDA E 

ASSINADA, ID 14973486, VIA PJE, PARA COMARCA DEPRECADA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003452-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AURISMAR ZONATTO (AUTOR(A))

MONIKY APIO CARON (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003452-68.2018.8.11.0040. AUTOR: 

AURISMAR ZONATTO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a 

petição inicial sub examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 

98 do NCPC, notadamente no que toca à caracterização da garantia 

constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em 

vertente, malgrado a evidência da falta de pressupostos para concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no 

artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, hei por bem 

determinar à parte autora que comprove efetivamente a insuficiência 

alegada, para posterior análise do pedido de concessão do benefício. Isso 

porque da declaração de pobreza, a parte deve comprovar que caso 

efetue o pagamento das custas e despesas processuais, tal ato 

acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, tudo com o intuito de 

evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que não necessitam. No 

caso, o autor sequer juntou declaração de pobreza, e ainda juntou 

contrato de aluguel, no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

declarando ser diretor de empresa, se fazendo necessário uma maior 

carga probatória a fim de auferir se a renda proveniente da aposentadoria 

perfaz a única renda da família. Assim, cabe ao magistrado no uso dos 

elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve 

ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para 

fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 

98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, 

bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000806-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

O. S. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. P. (ADVOGADO(A))

G. R. D. S. (EXECUTADO)

N. S. R. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. E. -. S. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000806-85.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: OSMARINA SOUZA LIMA EXECUTADO: GILBERTO REVERSE 

DA SILVA Vistos etc. A parte autora pugnou pela extinção do feito, tendo 

em vista o pagamento da obrigação. Vieram os autos conclusos. É O 

BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas e pelo exposto, o pagamento 

da obrigação objeto da ação é causa de sua extinção, nos termos da letra 

do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da 

demanda, afastando o interesse processual até então presente. Pelo 

exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro no 

art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil. Sem 

custas, vez que a parte é beneficiária da AJG. Sem honorários, ante a 

ausência da triangulação processual. Decorrido o prazo recursal, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

SORRISO, 13 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002651-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. C. (ADVOGADO(A))

M. C. F. B. (REQUERENTE)

P. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002651-89.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: PAULO BAVARESCO, MARLENE CECILIA FINGER 

BAVARESCO Vistos etc. PAULO BAVARESCO e MARLENE CECILIA 

FINGER BAVARESCO, devidamente representados por seu procurador 

constituído, propuseram a vertente ação visando à homologação de 

divórcio consensual, com partilha de bens, guarda e alimentos. Durante a 

vida em comum, o casal concebeu uma filha e patrimônios. No acordo 

apresentado, as partes transacionaram quanto a guarda, alimentos, 

partilha dos bens, bem como quanto ao divórcio, sendo que a cônjuge 

pretende voltar a usar o nome de solteira. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público opinou favorável à homologação do acordo, vez que os 

interesses da menor encontram-se assegurados (Id. 10443769). Vieram 

os autos conclusos. DECIDO. Presentes os requisitos autorizadores, e, em 

consonância com o parecer ministerial, HOMOLOGO o acordo firmado 

entre as partes, para que passe a fazer parte integrante da presente 

sentença, surtindo seus jurídicos e legais efeitos, de modo que, DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal Paulo Bavaresco e Marlene Cecília Finger 

Bavaresco. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Novo Código de Processo Civil. O cônjuge virago voltará a usar seu nome 

de solteira, qual seja MARLENE CECÍLIA FINGER. EXPEÇA-SE mandado de 

averbação ao cartório competente para que proceda às averbações e 

retificação necessárias. Sem custas e honorários, uma vez que os 

requerentes atuam pelo pálio da gratuidade da justiça. Ante a renúncia do 

prazo recursal pelas partes, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautela. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. SORRISO, 13 de agosto de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44011 Nr: 1186-77.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILMARA RUIZ MATSURA - 

OAB:9 941-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA PERICIA DESIGNADA PARA O DIA 

13/09/2018 AS 12h05 MIN, NO FORUM DA COMARCA DE 

SORRISO,QUERENDO DEVEM COMPARECER AO ATO ACOMPANHADOS 

DE SEUS ASSISTENTES TECNICOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 29752 Nr: 4179-98.2005.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL EMBRACON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE PUHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº:29752

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 191 de 886



Vistos, etc.

Folheando os autos, verifica-se que a parte executada foi devidamente 

citada da presente ação, conforme se infere o AR à fl. 97.

Como se sabe, é válida a expedição de comunicações processuais 

expedidas para o endereço constante dos autos, uma vez que é dever 

das partes manter o endereço atualizado no processo.

 O Código de processo Civil estabelece que:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, 

de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o 

endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação 

temporária ou definitiva;

Art. 274. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

Assim, considero válida a intimação, acerca da sentença, dirigida a parte 

executada (fl. 130).

No mais, considerando o grande lapso temporal da última memória de 

débito apresentada, determino a intimação da parte exequente para que 

traga aos autos nova memória de débito atualizada, no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de evitar eventual diligência ineficaz, vez que o transcurso de 

mais 03 anos logicamente majorou o débito.

Sobrevindo a memória de cálculo tempestivamente, voltem os autos 

conclusos para a análise do pedido às fls. 131.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 146627 Nr: 2286-86.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO JOSE MIGUINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO BARBOSA DA COSTA 

- OAB:244022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº 146627

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de busca de endereço de fl. 39, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos autos o atual 

endereço do requerido, ou mesmo, comprove o esgotamento das 

diligências empreendidas, a fim de que sejam adotadas as medidas 

judiciais pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41252 Nr: 4069-31.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL ANTONIO BERTOLDI, ADRIANA MARIANI, 

DINAEL BERTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA LTDA, JOÃO SILVÉRIO BINSFELD, SILVANA MOLITOR SOUZA 

PICOLO, ALVARO COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, AIRTON CELLA - OAB:3938, AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, lívia comar da silva - 

OAB:7650-b, PEDRO OVELAR - OAB:6270, RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B, zalaudio - OAB:5.688-A

 INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS. O valor a ser 

despendido na prova pericial não pode servir para onerar, de forma 

excessiva, as despesas do processo, o que violaria o princípio 

constitucional da ampla defesa, apesar de também não poder aviltar o 

trabalho do auxiliar do Juízo. Nesse raciocínio, tem-se que o valor dos 

honorários periciais deve guardar correlação com a complexidade, tempo 

e condições de execução da tarefa, considerando-se também e 

destacadamente a realidade do mercado, que é fator preponderante na 

remuneração de profissionais de qualquer natureza. Em se tratando de 

perícia médica e em observância aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, impõe-se a redução do valor dos honorários pericias, 

sendo certo que tal patamar não traduz nenhum desmerecimento ao 

trabalho do expert do Juízo. Provimento do recurso. (TJ-RJ – AI: 

00644947820148190000 RJ 0064494-78.2014.8.19.0000, Relator: DES. 

ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/04/2015, VIGÉSIMA 

QUINTA CAMARA CIVEL/CONSUMIDOR, Data de Publicação: 24/04/2015 

14:48). Posto isso, REJEITO a escusa da perita Dra. Andrea Ferreira 

Enchenberg, de modo que, DETERMINO a sua intimação para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, designe o início dos trabalhos, assinalando que o 

laudo deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa, 

nos termos do § 1º do art. 468, do CPC, além da comunicação da conduta 

junto ao Conselho Regional de Medicina.Deverá a secretaria da Vara 

encaminhar os quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se à 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos.No mais, INTIMEM-SE 

os requeridos para que efetuem o pagamento proporcional dos honorários 

periciais, no prazo comum de 10 (dez) dias.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37806 Nr: 707-21.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZOLINA ANGELA DA SILVA, TANIA MARIA 

ROTILLI DA SILVA, BELINE AUGUSTO ANDREGUETTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Processo nº: 2007-70

Código Apolo nº: 37806

Vistos, etc.

Previamente a analise do acordo de fls. 213, INTIME-SE a parte autora para 

juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, procuração com poderes 

específicos para transigir, a fim de analise de seus termos.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107020 Nr: 10028-70.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELIN TAÍS GRAMKOW, LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.V MADUREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 107020

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para trazer aos autos a matricula atualizada do 

imóvel mencionado à fl. 324, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61891 Nr: 5183-97.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BISCARO - 

OAB:11 276-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para (I) ANULAR a Nota Fiscal n. 29100, levada a protesto em 

15/10/2010, no Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT, no valor 

de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), vencido em 

25/09/2010; e (II) CONDENAR a empresa ré ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta 

sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros 

de mora, desde 15/10/2010 (Súmula nº54/STJ), no percentual de 1% ao 

mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN). Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida ao ressarcimento 

de custas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatício que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos artigos 994 a 1.014 do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte apelada para contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos. Após o trânsito em julgado, DÊ-SE 

vista ao autor para promover o de direito no prazo de 20 (vinte) dias. 

Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de 

desarquivamento a pedido do interessado.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Sorriso/MT, 27 de agosto de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004692-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE OLIVEIRA PAIVA (REQUERENTE)

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA HOCHSPRUNG CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, e em cumprimento ao despacho retro, designei o dia 30 

de NOVEMBRO de 2018, às 10 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 28 de agosto de 2018 DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004473-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTO BONATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004473-79.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ERNESTO BONATTO VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, tendo por 

objeto o bem descrito na inicial. Não obstante a petição inicial sustentar 

que a parte demandada está devidamente constituída em mora por meio de 

Notificação Extrajudicial, verifica-se que não há a comprovação efetiva da 

notificação do devedor, e nem mesmo esgotadas as tentativas de sua 

intimação. É fato que a notificação extrajudicial restou frustrada, como 

também nada foi feito na sequência para tentar notificá-la por qualquer 

outro meio. Nesse sentido, vejamos o entendimento consolidado do 

Supremo Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - 

NOTIFICAÇÃO E PROTESTO ENTREGA INTERNA ‘NÃO AUTORIZADA’ - 

PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - RECURSO IMPROVIDO. Sendo 

oportunizada a emenda à petição inicial, e não comprovada a constituição 

em mora do devedor, por protesto ou notificação extrajudicial enviada no 

endereço informado no contrato, impõe-se o indeferimento da petição 

inicial. (Ap 54546/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) Sendo assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, demonstrando a mora, sob 

pena de indeferimento da inicial, na forma do disposto no art. 321 c/c art. 

319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001473-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito do complemento de diligência no valor de R$ 315,00 (trezentos e 

quinze reais) ao Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1004023-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOSE EDEMIR GUARESCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILSOJA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004023-39.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: JOSE EDEMIR GUARESCHI REQUERIDO: MILSOJA 

AGRONEGOCIOS LTDA - EPP VISTOS. O presente feito, à despeito de se 

tratar de procedimento de jurisdição voluntária, envolve o mesmo objeto da 

Notificação Judicial n.º 1001618-64.2017.8.11.0040, em trâmite pela 2ª 

Vara Cível desta Comarca de Sorriso/MT, distribuída em 03/04/2017, pelo 

que reconheço presente a conexão, razão pela qual declino competência 

e determino a redistribuição dos autos ao juízo prevento da 2ª Vara Cível 

de Sorriso/MT, com as anotações de estilo.. Cumpra-se. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004325-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (AUTOR(A))

LAERCIO MIRANDA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004325-68.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LAERCIO MIRANDA ALVES, ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS 

CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - M.N.C.B. RÉU: BUNGE ALIMENTOS 

S/A VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que os documentos que 

instruem a inicial se revelam como incompatíveis com a condição de 
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hipossuficiente que a lei exige para a concessão das benesses da justiça 

gratuita, mormente porque não se verifica hipótese de legitimação 

extraordinária, uma vez que o autor Laércio Miranda Alves demanda 

interesse próprio. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, 

concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para regularização do 

polo ativo, bem como para comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício da gratuidade, ou para 

recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de 

indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004519-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

ROSENILDO PACHECO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004519-68.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ROSENILDO PACHECO RÉU: AYMORE VISTOS. 1.) Preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a inicial. 2.) Passo ao exame do requerimento 

liminar. 3.) A parte requerente pleiteia, em sede liminar, a suspensão da 

inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Com efeito, em 

sede de cognição sumária, verifica-se que os documentos que 

acompanham a inicial conferem probabilidade do direito da parte autora, 

em especial diante da prova de pagamento da quantia de R$ 2.364,88 

(dois mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), 

referente ao financiamento do contrato de 20023864444, valor este 

devidamente quitado na data de 09 de março de 2018. Por outro lado, 

verifica-se que a negativação decorreu do contrato 305008702, o qual o 

autor nega ter celebrado. 4.) Assim, diante dos documentos apresentados 

com a inicial, notadamente da certidão positiva de protesto de Id 14562795, 

a da consulta do serviço de proteção ao crédito de Id 14562813, bem 

como dos comprovantes de pagamento das parcelas de Id 14562799, 

demonstrados estão a probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos 

pela parte autora, razão pela qual o deferimento do pedido liminar é medida 

que se impõe. Isto porque a manutenção de restrição nominal junto aos 

cadastros de inadimplentes por dívida não reconhecida pelo autor implica 

incontáveis prejuízos e restrição ao crédito no mercado de consumo. 

Ademais, não há perigo de irreversibilidade da medida, vez que se o débito 

restar comprovado no curso do processo, poderá a parte requerida 

novamente restringir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito. 5.) Deste modo, na forma do artigo 300 do NCPC, DEFIRO a tutela 

de urgência pleiteada na inicial para determinar que a parte requerida 

suspenda a inscrição do nome do Requerente nos cadastros de proteção 

ao crédito, bem como realize a BAIXA de tal protesto, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento desta 

obrigação, limitada ao décuplo do valor da causa. 6.) Em prosseguimento 

ao feito, DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação 

junto ao CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias 

para citação. Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, 

na pessoa de seu advogado constituído, consignando-se a necessidade 

de se fazer acompanhar por seu causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 7.) Ato 

contínuo, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à 

audiência, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC. 8.) CUMPRA-SE, servindo a 

presente como mandado. Expeça-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004787-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FELIPE GASPERIN (AUTOR(A))

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (RÉU)

CIANPORT - CIA NORTE DE NAVEGACAO E PORTOS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004787-25.2018.8.11.0040. AUTOR: 

CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920, MARIO FELIPE GASPERIN RÉU: 

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA, CIANPORT - CIA NORTE DE 

NAVEGACAO E PORTOS VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que os 

documentos que instruem a inicial se revelam como incompatíveis com a 

condição de hipossuficiente que a lei exige para a concessão das 

benesses da justiça gratuita. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, 

do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação 

concreta dos requisitos necessários à concessão do benefício, ou para 

recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de 

indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1004283-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA (ADVOGADO(A))

GRANDE PARADA CHURRASCARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004283-19.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: GRANDE PARADA CHURRASCARIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: RURAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA Vistos. Levando-se 

em consideração que, apesar da denominação "exceção de 

pré-executividade", o executado alega em sua peça de defesa matéria de 

mérito (exceção de contrato não cumprido), matéria esta que não é de 

ordem pública e que demanda ampla dilação probatória, possível apenas 

em embargos à execução, nos termos do artigo 917 do CPC, necessário 

se faz a emenda da inicial. A propósito: "APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO 

DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E EXCESSO DE EXECUÇÃO 

- MATÉRIAS SUSCITADAS QUE NÃO DIZEM RESPEITO ÀS QUESTÕES DE 

ORDEM PÚBLICA E QUE DESAFIAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - APELAÇÃO 

PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. A via escolhida, vale dizer, Exceção 

de Pre-Executividade, não é adequada à análise de matérias que desafiam 

instrução probatória" (TJMT, Ap 116368/2014, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015) destaquei. Assim, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da parte executada, ora parte requerente, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, readequando o pedido, com o 

respectivo recolhimento de custas e despesas processuais atinentes aos 

embargos à execução, sob pena de indeferimento de plano da inicial, na 

forma do disposto no art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004804-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVENSA AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCO PAULO CHINEZ (REQUERIDO)

ROGERIO ROSENO SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004804-61.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: MARCO PAULO 

CHINEZ, ROGERIO ROSENO SANTANA, AGROVENSA AGROPECUARIA 

LTDA - ME VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia 

como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as 

homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 
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pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004695-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO BATISTA DE SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004695-47.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: 

APARECIDO BATISTA DE SANTANA VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, eis que 

preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, 

proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e 

respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando as partes 

executadas na mesma oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para 

penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para observância 

do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, 

nomeio depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 – Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, 

servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004833-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO (ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DIEL SAUSEN (RÉU)

GUILHERME DIEL SAUSEN (RÉU)

ARACY BIRCK SAUSEN (RÉU)

GREGORY DIEL SAUSEN (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004833-14.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

DEBORA CRISTINA DA SILVA RÉU: GUILHERME DIEL SAUSEN, GUSTAVO 

DIEL SAUSEN, GREGORY DIEL SAUSEN, ARACY BIRCK SAUSEN VISTOS. 

1. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 

3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso 

do processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 2. Preenchidos os 

requisitos legais, recebo a inicial. 3. Nos termos do artigo 695 do NCPC, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao 

CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 dias para citação. 

Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, 

consignando-se a necessidade de se fazer acompanhar por seu 

advogado/defensor (art. 695, § 4º, NCPC). Consigno que, por ocasião da 

solenidade, deverão as partes informar eventual interesse na realização 

do exame pericial DNA, bem como a disponibilidade financeira para arcar 

com os custos do exame pela rede particular. 4. CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida para comparecimento à audiência e/ou sessão designada, 

na forma do artigo 695, §§ 1º a 4º, do NCPC, cientificando-a de que o 

prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 do 

NCPC. 5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 6. Oportunamente, 

ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004851-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SS REFORMAS DE PNEUS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONIO ARAUJO MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004851-35.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: SS REFORMAS DE PNEUS EIRELI - EPP REQUERIDO: 

PETRONIO ARAUJO MUNIZ VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme 

deprecado, servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que 

caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004889-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004889-47.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA - ME RÉU: CLARO S.A. 

VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 
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natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

Consigne-se que caso a parte interessada não seja beneficiária da 

gratuidade judiciária e a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site 

do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na 

barra superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. 

Expeça-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004881-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA (ADVOGADO(A))

COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROMEU TREVISOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004881-70.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA REQUERIDO: JOSE 

ROMEU TREVISOL VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004904-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

FIAGRIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO HENRIQUE NICOLETTI (REQUERIDO)

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004904-16.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: FIAGRIL REQUERIDO: KATIA GISELE DE OLIVEIRA 

LANGARO, OSVALDO HENRIQUE NICOLETTI VISTOS Ante o exposto em 

Id 14941578, determino a devolução da missiva com baixas e homenagens 

de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004958-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

ITAMAR MARCELINO GONSALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO ZANATTA (REQUERIDO)

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004958-79.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ITAMAR MARCELINO GONSALVES REQUERIDO: PAULO 

ANTONIO ZANATTA] VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004841-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO GUILHERME SCHWANTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004841-88.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: ELIO GUILHERME 

SCHWANTES VISTOS. 1 - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2- CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos embargos, 

os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, 

do CPC. 3 - Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, 

lavrando o auto de penhora e intimando as partes executadas na mesma 

oportunidade. 4 - Havendo indicação de bens para penhora na inicial, 

deverá ser consignada no mandado, para observância do Sr. Oficial de 

Justiça. 5 - Não havendo depositário judicial na Comarca, nomeio 

depositário dos bens móveis ou imóveis urbanos eventualmente 

penhorados o próprio exequente, que deverá firmar compromisso. 6 - Não 

encontrado o devedor, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, §1º, do CPC. 7 - Não encontrados bens 

suficientes para garantia da execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento dos devedores. 8 - Em conformidade com o disposto no 

art. 827, fixo honorários em favor do advogado do exequente no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, verba essa que 

será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado no 

item “1” acima. 9 – Se requerido, proceda a secretaria a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. 10 - Consigne-se que caso a parte interessada não seja 

beneficiária da gratuidade judiciária e a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento, devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu “Serviços” na barra superior, escolher a opção “Guias”, 

a qual irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. 

Nessa página, o usuário deverá selecionar o tópico “Emissão de Guia de 

Diligência”, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. Cumpra-se, 

servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004404-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

AXA CORPORATE SOLUTION SEGUROS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004404-47.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: AXA CORPORATE SOLUTION SEGUROS S/A EXECUTADO: 
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ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME VISTOS. Compulsando os autos verifico 

que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não encartou 

aos autos os respectivos comprovantes de recolhimento referente às 

custas e taxa judiciária. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o 

recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, 

na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do 

NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004921-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIMOTEO ROSSI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004921-52.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

TIMOTEO ROSSI JUNIOR VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. Não obstante a petição inicial 

sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em mora 

por meio de Notificação Extrajudicial, verifica-se que não há a 

comprovação efetiva da notificação do devedor, e nem mesmo esgotadas 

as tentativas de sua intimação. É fato que a notificação extrajudicial restou 

frustrada, como também nada foi feito na sequência para tentar notificá-la 

por qualquer outro meio. Nesse sentido, vejamos o entendimento 

consolidado do Supremo Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA 

E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM 

MORA - NOTIFICAÇÃO E PROTESTO ENTREGA INTERNA ‘NÃO 

AUTORIZADA’ - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Sendo oportunizada a emenda à petição inicial, e não comprovada a 

constituição em mora do devedor, por protesto ou notificação extrajudicial 

enviada no endereço informado no contrato, impõe-se o indeferimento da 

petição inicial. (Ap 54546/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2014, 

Publicado no DJE 10/11/2014) Sendo assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, 

demonstrando a mora, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do 

disposto no art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 4573 Nr: 115-55.1999.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA MARIA VOGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCLIDES TAFFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARCIA BRESSAN 

CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 dias, providencie o 

recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para posterior 

encaminhamento ao juízo deprecado via malote digital ou, para, querendo, 

retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55686 Nr: 5652-80.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO KLASSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGERIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHESTER RICARDO AGOSTINI - 

OAB:12699/MT, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO/MT - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora para que junte aos autos o numero de CPF do executado, para 

após, ser realizado o protesto do pronunciamento judicial.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 36577 Nr: 5676-16.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCCDAEV, JRP, JCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5676-16.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO(A, S): PASSO CENTER COMÉRCIO DE AUDIO E VIDEO e 

JULIANE RIBEIRO PERCOSKI e JULIO CESAR HECKLER

INTIMANDO(A, S): Juliane Ribeiro Percoski

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/12/2006

VALOR DO DÉBITO: R$ 25.095,08

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do (s) executado (a, s) acima qualificado (a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi (ram) PENHORADO 

(S) o (s) bem (ns) descrito (s) e caracterizado (s) no item seguinte deste 

edital e de que, portanto, terá(ão) o prazo de 10 (dez) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para opor (em) embargos.

BEM (S) PENHORADO (S): A quantia no valor de R$ 1.012,40 (um mil doze 

reais e quarenta centavos), por meio do Sistema BACENJUD.

Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 27 de agosto de 2018.

Michele Oliva Zoldan

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82674 Nr: 1594-63.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ FRANCIO, OTÁVIO A. DE 

OLIVEIRA PUBLICIDADE, OTÁVIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1594-63.2011.811.0040

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: CLOMIR BEDIN

PARTE RÉ: GERSON LUIZ FRANCIO e OTÁVIO A. DE OLIVEIRA 
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PUBLICIDADE e OTÁVIO ALVES

CITANDO(A, S): OTÁVIO A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE E OTÁVIO ALVES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/03/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, para responder a ação.

RESUMO DA INICIAL: O requerente na época da ação era prefeito de 

Sorriso-MT, desde a sua vitória nas urnas, sofreu inúmeras acusações e 

retaliações por parte da oposição e alguns meios de comunicações, como 

uma matéria difamatória e caluniosa, sendo vinculada no Estado de Mato 

Grosso, desde 15 de março de 2011, pelo segundo requerido, assinado 

pelo terceiro requerido, entrevista prestada pelo primeiro requerido Gerson 

Luis Frâncio, de cunho difamatório, calunioso e injuriante, causando 

inúmeros prejuízos ao requerente. O requerido Gerson Luiz Frâncio, tem 

liderado uma campanha de desmoralização do requerente junto aos meios 

de comunicação municipal, regional e estadual.

DESPACHO: Vistos em Correição.Trata-se de feito aguardando intimação 

da parte executada acerca de da penhora realizada nos autos. Assim, 

face a imprescindibilidade da intimação da penhora, pautado no princípio 

do impulso oficial, DETERMINO a busca do endereço da parte requerida 

através dos sistemas INFOJUD/BACENJUD, bem como os demais 

convênios existentes no TJMT (Câmara dos Dirigentes Lojistas; Tribunal 

Regional Eleitoral/MT; JUCEMAT; DETRAN/MT e CEMAT), para que no prazo 

de 05 (cinco) dias apresentem endereço para localização da parte 

requerida. Localizado o endereço, proceda o (a) gestor (a) com as 

providências obstadas pela sua não localização.Caso, infrutíferas as 

buscas ou negativa a intimação no endereço indicado, determino a regular 

INTIMAÇÃO da parte executada mediante EDITAL com prazo de 30 (trinta) 

dias, para sua regular ciência e fruição do prazo legal para expressa 

manifestação. Após, com ou sem manifestação do executado, intime-se a 

parte exequente para que manifeste nos autos, no prazo legal. Publique 

esta decisão uma vez no DJE para intimação das partes e, sendo o caso 

de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos 

atos e fases judiciais ut leis orgânicas de regência. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 7 

de agosto de 2015.Anderson Candiotto. Juiz de Direito.

Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 27 de agosto de 2018.

Michele Oliva Zoldan

Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004864-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. (ADVOGADO(A))

H. E. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. H. S. (RÉU)

R. S. S. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004864-34.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

HENRIQUE ENEQUIO SCHNEIDERS RÉU: FERNANDO HENRIQUE 

SCHNEIDERS, RAILSON SILVA SOARES VISTOS. 1. DEFIRO os benefícios 

da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC, c.c. art. 141, § 

2º, ECA), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso 

do processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 2. Preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO a inicial. Processe-se em SEGREDO DE 

JUSTIÇA. 3. Nos termos do artigo 695 do NCPC, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e/ou sessão de mediação junto ao CEJUSC local, com prazo 

antecedente mínimo de 20 dias para citação. Após, INTIME-SE a parte 

autora para comparecimento ao ato, consignando-se a necessidade de se 

fazer acompanhar por seu advogado/defensor (art. 695, § 4º, NCPC) e 

advertindo-a de que sua ausência poderá acarretar em extinção do feito. 

4. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

e/ou sessão designada, na forma do artigo 695, §§ 1º a 4º, do NCPC, 

cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na 

forma do art. 335 do NCPC. 5. No mais, presente a verossimilhança das 

alegações da parte autora e confirmada a paternidade biológica da parte 

requerida RAILSON SILVA SOARES através de prova documental 

pré-constituída (laudo pericial DNA), ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS 

ao alimentando Henrique Enequio Schneiders no valor equivalente a 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, devidos a partir da citação, 

visto que ausentes elementos concretos na inicial quanto à real 

capacidade financeira do alimentante. 6. Para análise de eventual vínculo 

socioafetivo entre o pai registral e o filho, determino a realização de 

estudo psicossocial entre ambos junto à equipe técnica do Juízo, com a 

apresentação de relatório em 60 dias. Comunique-se a equipe 

multidisciplinar para as providências cabíveis. 7. CIÊNCIA ao MPE. 8. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004888-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GOMES SILVA (AUTOR(A))

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004888-62.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DE LOURDES GOMES SILVA RÉU: GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS 

EM SINOP/MT VISTOS. Tendo em vista que a parte requerida trata-se de 

autarquia federal, bem ainda que a matéria debatida na presente versa 

sobre direito previdenciário, DETERMINO a redistribuição do presente feito 

ao Juízo da 4ª Vara desta Comarca. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003605-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PADILHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROSANE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACCHINI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003605-04.2018.8.11.0040. AUTOR: 

RONALDO PADILHA DOS SANTOS RÉU: FACCHINI S/A VISTOS. 1. 

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte autora, na forma da lei. 3. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao 

CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 (vinte) dias para 

citação. Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, na 

pessoa de seu advogado constituído, consignando-se a necessidade de 

se fazer acompanhar por seu causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 4. Em ato 

contínuo, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à 

audiência, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC. 5. Quanto ao pedido liminar, 

tenho que os requisitos do artigo 300 do NCPC não se encontram 

preenchidos. Isto porque não há nos autos qualquer prova pré-constituída 

que demonstre ter a empresa requerida assumido o compromisso de 

entregar o bem no ato do pagamento. Pelo contrário, os documentos de Id 

13981699 e Id 13981756, juntados pela própria parte autora, evidenciam 

“prazo de entrega de 60 dias”, o que colide com as alegações constantes 

da inicial. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência. 6. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004087-49.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK LEMANSKI (AUTOR(A))

KATRINI PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004087-49.2018.8.11.0040. AUTOR: 

PATRICK LEMANSKI RÉU: UNIC SORRISO LTDA VISTOS. RECEBO a inicial, 

uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos 

do Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária 

à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse 

poderá ser revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que 

reúna condições financeiras de arcar com as custas e despesas 

processuais. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do 

atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No 

caso em análise, diante dos documentos apresentados com a inicial, 

notadamente a consulta do serviço de proteção ao crédito de Id 14311530, 

e comprovantes de conclusão da solicitação de aditamento do Fies de Id 

14311526, demonstrados estão a probabilidade do direito e o perigo de 

dano arguidos pela parte autora, razão pela qual o deferimento do pedido 

liminar é medida que se impõe. Destaco que o débito que deu origem a 

inscrição do nome do autor junto à SERASA se refere ao segundo 

semestre de 2017, período no qual o financiamento estudantil já havia sido 

renovado (Id 14311526), sendo certo que a manutenção do nome da parte 

junto aos órgãos de inadimplência causa inegáveis prejuízos perante a 

sociedade atual, restringindo-lhe o crédito no mercado de consumo. Neste 

sentido, vejamos o julgado abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA 

BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPOSTAMENTE NÃO 

CONTRATADA PELO CONSUMIDOR - PROBABILIDADE DO DIREITO 

EPERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - 

RECURSO PROVIDO.Presentes a probabilidade do direito e o perigo de 

dano arguidos pela parte autora, é viável a concessão da medida de 

urgência, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC 

(Lei nº. 13.105/2015).Devem ser suspensos os descontos realizados em 

conta bancária de quem alega não ter firmado o contrato correspondente 

se a instituição financeira não demonstra a origem e a licitude do débito”.

(TJMT, AI 135305/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 05/05/2017) – destaquei. Diante do exposto, com amparo 

no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência, 

DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito em razão da inadimplência do valor de 

R$9.810,90 (nove mil, oitocentos e dez reais e noventa centavos) relativo 

ao segundo semestre de 2017 (Id 14311526), até decisão final no 

presente feito ou até posterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa 

diária no valor de R$100,00 (cem reais). CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003295-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA ZIMMERMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003295-32.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: KELLY CRISTINA ZIMMERMANN VISTOS. A 

parte requerente apresentou pedido de extinção do feito, noticiando que a 

parte requerida efetuou composição extrajudicial e quitou as parcelas 

pendentes. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e 

outro, antes mesmo do recebimento da inicial e da citação da parte 

contrária, a parte requerente apresentou pedido de extinção do feito, o 

qual recebo como desistência da ação. Nesse ponto, vale destacar que, 

não tendo havido citação/contestação, torna-se desnecessária a 

anuência da parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 

4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de extinção, homologando-o 

na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, 

e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Custas finais, se houver, pela parte autora (art. 90, NCPC). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004707-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

WILSON FARIAS PEREIRA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004707-61.2018.8.11.0040. AUTOR: 

WILSON FARIAS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por WILSON 

FARIAS PEREIRA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 
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ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 14704466, em que 

comprova recebimento do beneficio até 08/03/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004840-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

SUELI CAVANHOLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004840-06.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SUELI CAVANHOLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por SUELI 

CAVANHOLI em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende que o requerido 

seja condenado a conceder a aposentadoria por idade híbrida. Para tanto, 

relata a parte autora que iniciou sua labuta rural em 07/11/1982, 

perdurando a 20/05/2006, juntamente com seu esposo na atividade rural, 

quando, posteriormente, mudaram-se para a cidade, exercendo atividade 

urbana, permanecendo até a presente data. É o relatório. Decido. Ab initio, 

defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via 

antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por idade híbrida, 

suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase de 

cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de urgência 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade 

híbrida, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

65 anos de idade se homem e 60 anos se mulher; II) Cumprimento do 

período de carência. Quanto ao primeiro requisito, é possível divisá-los 

pelo documento constante no Num. 14835401, em que comprova que a 

autora conta com 61 anos de idade. Quanto ao cumprimento do segundo 

requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, 

aparenta possuir o período de carência necessário à concessão do 

benefício, eis que conta com mais de 11 anos de exercício de atividade 

urbana, aliado aos documentos rurais acostados aos autos que 

demonstram, inicialmente, o exercício de atividade rural do esposo da 

requerente pelo período de 11 anos. Por fim, destaco que a mera 

possibilidade de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, 

não é óbice à antecipação da tutela em matéria previdenciária ou 

assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à 

previdência ou à assistência social não puder ser realizada sem a 

providência antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em 

cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de 

urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando 

que o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade híbrida, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão. Em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002602-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING (AUTOR(A))

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004445-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERENTE)

NARA RUBIA ALVES DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, para efetuar o 

depósito de uma diligência urbana no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais), conforme Provimento nº 07/2017-CGJ, por depósito junto a central 

de processamento de diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), link emissão de guias on-line, procurar 
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diligência/emissão de guia de diligência, devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004701-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA RIBEIRO SOARES PESSOA CABRAL (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004701-54.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JOVELINA RIBEIRO SOARES PESSOA CABRAL RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de 

Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por JOVELINA RIBEIRO SOARES PESSOA CABRAL contra o INSS 

– INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 14700238, em que comprova recebimento do beneficio 

até 03/05/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004702-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAS FERREIRA (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004702-39.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JHONATAS FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL , 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JHONATAS FERREIRA contra 

o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 14701396, em que 

comprova o indeferimento do beneficio sob a justificativa de não 

comprovação da sua capacidade, em 29/05/18. Quanto ao cumprimento do 

terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 
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como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004739-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA (ADVOGADO(A))

JEROLINO XAVIER DE MACEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004739-66.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JEROLINO XAVIER DE MACEDO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JEROLINO 

XAVIER DE MACEDO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 14725158, em que 

comprova o indeferimento do beneficio em 16/04/18. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004751-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMILENE BATISTA DE ARAUJO (REQUERENTE)

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA (ADVOGADO(A))

EDER SANSO SAGAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004751-80.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

EMILENE BATISTA DE ARAUJO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

EMILENE BATISTA DE ARAÚJO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 14734545, em que 

comprova o indeferimento do beneficio em 01/02/18. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 
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sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004844-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO ORLANDO JAKOBSEN (AUTOR(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004844-43.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADELMO ORLANDO JAKOBSEN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ADELMO 

ORLANDO JAKOBSEN contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 14843250, em que 

comprova recebimento do beneficio até 27/06/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003375-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENILA SALETE BANFI DA SILVA (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 09:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003376-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA MARIA SIDON DA ROCHA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 09:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003378-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSEMAR SACHETI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 
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55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 09:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003379-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CORREA PEREIRA (ADVOGADO(A))

ADIR JOSE COPROSKI MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERIDO)

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003380-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA QUEIROZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 10:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003383-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

NILMA LIDIANA ROSA AQUINO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 10:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003385-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI LUCCA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003386-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

NILMA LIDIANA ROSA AQUINO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006380-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006380-26.2017.8.11.0040. Trata-se de reclamação proposta por 

ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA em face de MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A., em que pretende: a) a concessão de medida liminar para a 

retirada do seu nome de órgãos de restrição ao crédito; b) a declaração 

de inexistência de débito referente ao Contrato n. 40937/2017, o qual 

gerou a inscrição em órgãos de proteção ao crédito no valor de R$705,74 

(setecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos); e c) a 

condenação da parte reclamada a título de indenização por danos morais. 

A parte reclamante sustenta que, apesar de não ter realizado qualquer 

contração dos serviços ofertados pela parte reclamada, foi surpreendida 

com anotações de seus dados em órgãos de restrição ao crédito, 

situação que lhe ocasionou danos morais. Medida liminar foi concedida em 

decisão proferida em 28-2-2018 (Id. 11936289). Audiência de conciliação 

restou infrutífera (Id. 12905130). Devidamente citado, o banco reclamado 

apresentou contestação no Id. 12892545. Preliminarmente, sustenta a falta 

de interesse processual. No mérito, argumenta que a parte reclamante 

firmou o Contrato n. 40937/2017 de alienação fiduciária em garantia. Aduz 

que por ser seguradora do referido contrato e frente à inadimplência da 

parte reclamante, promoveu o pagamento para o segurado CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA, sub-rogando-se no crédito que este tinha com a parte 

reclamante, situação que afasta a ilicitude sustentada na inicial. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Impugnação à contestação consta no Id. 13025479. Em síntese, a parte 

reclamante rechaça todas as alegações da empresa reclamada, pugnado 

pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). A 

preliminar de falta de interesse processual confunde-se com a matéria de 

mérito, devendo assim ser tratada. Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços financeiros. Aliás, o Superior Tribunal de 

Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como consequência 

disso, o citado código assegura que toda indenização derivada de relação 

de consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. 

Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a 

inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, 

além da verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da 
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parte reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição financeira 

de grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência do débito. No caso, 

diferentemente do sustentado pela parte reclamada, não restou 

demonstrada a legitimidade da cobrança no valor de R$705,74 (setecentos 

e cinco reais e setenta e quatro centavos), pois que não demonstrou, de 

forma satisfatória, ser a legítima credora dos direitos constantes no 

Contrato n. 40937/2017, o qual gerou a inscrição do nome da parte 

reclamante em órgãos de proteção ao crédito. A parte reclamada não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a sua condição de seguradora do 

Contrato n. 40937/2017 firmado entre a parte reclamante e o Consórcio 

Nacional Honda, mediante a loja Moto Ideal Sorriso (Ids. 12981044, 

12981047, 12981047, 12981049 e 12981049), dever processual que lhe 

foi atribuído por força do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, limitando-se 

ao campo das alegações. Por outro lado, a parte reclamante, mediante o 

extrato constante no Id. 11811206, demonstra que a parte reclamada tem 

efetuado a cobrança de valor por débito que não reconhece. Quanto ao 

dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição bancária 

a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de empréstimos não realizados pelo reclamante, inclusive com a inscrição 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito (Id. 11811206). A respeito 

do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que na medida em que a instituição reclamada 

presta serviços financeiros, assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao banco reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

financeira reclamada à incumbência de adotar as cautelas necessárias a 

tanto. Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum 

devido a título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, 

embora o sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a 

jurisprudência mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para 

nortear, subsidiar e orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo 

certo que deve ser levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau 

de culpa e a conduta (ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo 

nessa linha o entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo 

como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, 

que a dor moral sofrida pela parte reclamante, foi resultante da conduta 

negligente do banco reclamado, instituição financeira de grande porte, 

entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a 

R$4.000,00 (quatro mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, a parte reclamada 

não logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso porque a 

culpa exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois não deve 

ser confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência 

do débito impugnado – Contrato n. 40937/2017, o qual gerou a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito no valor de R$705,74 (setecentos e 

cinco reais e setenta e quatro centavos); 2) CONDENAR a parte 

reclamada a pagar, a título de danos morais, o valor de R$4.000,00 (quatro 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), considerando-se como tal as 

datas das inscrições do nome da parte reclamante em órgão de proteção 

ao crédito (Id. 11811206); e 3) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003402-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA FELIX (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 10:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010513-94.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SCHROEDER (EXEQUENTE)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA MATHEUS TRANSP R (EXECUTADO)

RICARDO JOSE CARNIELETTO (ADVOGADO(A))

SERSA EXPERIAN (EXECUTADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010513-94.2014.8.11.0040. REQUERENTE: AIRTON SCHROEDER 

REQUERIDO: SERSA EXPERIAN, TRANSPORTADORA MATHEUS TRANSP 

R I - Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o feito 

como cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, 

§ 1º, do NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 

prazo assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova 
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intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente. V - Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. SORRISO, 10 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010838-74.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO KAUFERT (EXEQUENTE)

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

MAURILIO CARLOS BATISTA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010838-74.2011.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

arquivamento. Sorriso/MT, 23 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001562-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LAUXEN TIRLONI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001562-31.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME 

EXECUTADO: ALINE LAUXEN TIRLONI - ME I - Retifique-se o registro do 

feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte 

credora para atualização do débito, com a incidência da multa acima 

referida, retornando os autos na sequência para análise dos demais 

pedidos formulados. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. 

SORRISO, 10 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003404-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA FERRARI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 11:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003405-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 11:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010889-85.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA LAFIN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUTON MARCELO FLORENTINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010889-85.2011.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte Reclamada (advogado), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se sobre a diligência de Id. 14902874. Sorriso/MT, 

28 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003407-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 11:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003412-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA HOICA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 11:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003413-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA GLORIA GUARDA (REQUERIDO)
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Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 11:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003414-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA (ADVOGADO(A))

LUCICLEIA APARECIDA PUPIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

CEREALISTA CAMPO NOVO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003375-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORTENILA SALETE BANFI DA SILVA (REQUERENTE)

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

NOVEMBRO de 2018, às 09:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 162640 Nr: 10703-28.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSON SERRA, FRANCISCO DOS REIS 

ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Vistos etc.

Primeiramente, considerando que até o presente momento não foi juntada 

a cota ministerial protocolada no dia 09/07/2018, determino o seu feito.

Após, intime-se a testemunha Claudiney Pereira Braga no endereço 

constante para audiência de continuação no dia 29 de setembro de 2018, 

às 15:30 horas.

Após manifestação da Defesa, expeça-se o necessário.

Da presente saem todos intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 162182 Nr: 10418-35.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR BERTOLDO - OAB:

 Vistos etc.

As alegações da Defesa se confundem com o mérito, pelo que dou 

prosseguimento ao feito, designando audiência de instrução para o dia 28 

de setembro de 2018, Às 17 horas.

Intimem-se as testemunhas de fls. 7 e 76, devendo a Defesa informar o 

endereço completo de suas testemunhas em 5 (cinco) dias a contar da 

intimação, ou providenciar seus comparecimentos independentemente de 

intimação.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 23152 Nr: 21-34.2004.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

Diante da manifestação às fls. 338, tratando-se de testemunha comum a 

Defesa, intime-se o i. advogado de Defesa para que no prazo de 05(cinco) 

dias informe o endereço atual e completo da testemunha citada, sob pena 

de caracterização de desistência da prova.

No mais, cumpra-se conforme determinado às fls. 337.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 156309 Nr: 7167-09.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/0

 Intimação do advogado do reeducando Dr. MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA, para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste acerca 

docálculo de pena de fl. 209.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 105595 Nr: 8679-32.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Vistos etc.

Uma vez que se tem o caráter nitidamente protelatório do atestado juntado 

pelo acusado, que advoga em causa própria, não sendo a primeira vez 

que tenta adiar a realização de audiência neste Juízo, sempre a véspera 

dos atos, redesigno o ato PELA ÚLTIMA VEZ para o dia 10/09/2018 às 16 

horas.

Intime-se as testemunhas, MPE e acusado/Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 58203 Nr: 1675-46.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON CASTANHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR PEDRO MENEGALI - 

OAB:14.241, DIEGO GUTIERREZ DE MELO - OAB:9231, FELIPE DE 

OLIVEIRA ALEXANDRINO - OAB:103709

 a) segundo a dicção do art. 405, §§ 1.º e 2.º do CPP e do item 2.20.1.1 da 

CNGCGJ/MT ordeno que os registros telemáticos, em audiovisual, dos atos 

realizados na presente solenidade sejam sujeitados a gravação magnética 

em mídia digital (CD-ROM não regravável) que posteriormente deverá ser 

anexada aos autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser 

gravada no hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os itens 

2.20.1 e 2.20.3 da CNGCGJ/MT. De suma, importância realçar, outrossim, 

que, de acordo com o que dispõem o art. 405, § 2.º do CPP e o item 2.20.4 

da CNGCGJ/MT não será realizada a transcrição das declarações 

registradas;

b) abra-se vistas para MPE no prazo de 05 (cinco) dias, para localização 

das testemunhas de acusação;

c) depreque-se a oitiva do PM Elton Luiz e da testemunha Junior Coelho, 

caso o MPE informe seu endereço no prazo e seja ele fora da Comarca;

d) designo a audiência de continuação para o dia 17/09/2018 às 

13hrs30min, requisite-se a testemunha PM Luciano Tadeu Dias da 

Conceição. Caso a testemunha Junior Coelho resida nesta Comarca, 

intime-a também.

Da presente saem todos intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 133757 Nr: 7300-85.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAY SOUSA SANTOS, JEOVA JUNIOR DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR o réu Jeova Junior dos Santos, devidamente qualificado, pela 

prática do crime de roubo qualificado [art. 157, § 2°, Incisos I e II, do Código 

Penal]. Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Com 

efeito, consoante se extrai dos autos a ausência de causas de diminuição 

da pena. Entretanto a infração penal foi praticada mediante o concurso de 

agentes. Dessa forma, aumento a pena em 1/3, ou 01 (um) ano e 06 (seis) 

meses, ficando a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão [art. 

157, § 2.º, inciso II do Código Penal].Ainda, em razão da cumulatividade da 

PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora vai fixada em 40 

(quarenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente 

à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do 

delito, assim como em face da situação econômica do réu. II. Da 

Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da 

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de 

Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.A pena será cumprida em 

regime SEMIABERTO, inicial, em conformidade com o comando normativo 

estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 130676 Nr: 5681-23.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GODOY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Processo nº. 5681-23.2015.811.0040.

Código nº. 130676.

Vistos etc.

Tendo em vista a data prevista para progressão no cálculo de pena de fl. 

147, designo audiência admonitória para o dia 26 de setembro de 2018, às 

13h15min.

Intime-se e requisite-se o reeducando, inclusive com cópia do cálculo de fl. 

147.

Cientifiquem-se o MPE e a DPE.

Intime-se o Advogado de fl. 150 para ciência da Carta de fl. 152.

Às providências, cumpra-se.

Sorriso/MT, em 17 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 155043 Nr: 6480-32.2016.811.0040

 AÇÃO: Habeas Corpus (arts. 5º, LXVIII da CF e 466 e ss do CPPM)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGACIA DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SORRISO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que encaminho o presente para INTIMAÇÃO da parte 

Requerente a fim de se manifestar acerca do interesse em do 

desentramento de fls, 26 até 274, no prazo de 05(cinco)dias, 

paraposterior arquivamento dos autos,.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154048 Nr: 5888-85.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRLA ALVES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIRLA ALVES NEVES, Cpf: 05261610192, 

Rg: 2544959-1, Filiação: Maria Nelma (neuman) Vieira Neves e Geraldo 

Alves Pereira, data de nascimento: 25/12/1997, brasileiro(a), convivente, 

25/11/97/25/03/96, Telefone 66 9 9691 2875. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam que no dia 21/06/2016, na Avenida Curitiba, n° 

820, Jardim Amazonas, os denunciados JOSUÉ COSTA SOUZA E DIRLA 

ALVES NEVES, com unidade de desígnios, durante o repouso noturno, 

subtrairam, para si ou para outrem, 01 (uma TV da marca Sansung, 32 

polegadas, um aparelho DVD, da marca Sony, um cooler personalizado, 

uma carteira feminina de cor rosa, uma bolsinha de cor preta, dentre ouos 

em prejuízo da vítima Cleber Porto dos Santos, bem como, no dia 

08/06/2016, na Rua São Caetano, bairro São José, nesta urbe, ambos 

denunciados subtrairam, para si ou para outrem, um aparelho de DVD, 

uma caixa de som, um celular, um documento de motocicleta Honda Biz 

100cc e a motoneta Honda Biz 125, corpreta, placa NPH-5910, em prejuízo 

das vítimas Nicole Kathi Farias da Rosa e Igor Ficher Sabino de Lima.Posto 

isto, o Ministério Público denunciou JOSUÉ COSTA SOUZA E DIRLA 

ALVES NEVES, como incurso, por duas vezes, no art. 155, §1° e §4°, 

inciso IV, do Código Penal, em continuidade delitiva.

Despacho: Processo nº. 5888-85.2016.811.0040.Código nº. 

154048.Inquérito Policial.Vistos.Estando a denúncia conforme com os 

critérios do art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, 

CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da 

culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da 

materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como Ação 

Penal.CITEM-SE e INTIMEM-SE os acusados para no prazo de 10 (dez) 

dias, responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 
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396-A do CPP.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da 

citação dos acusados, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à 

pretensão de constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja 

patrocinada pela Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata 

vista dos autos à Defensoria Pública.Conforme requerido pelo MP, acosto 

aos autos neste momento Certidão de Antecedentes Criminais do 

acusado, disponibilizado pelo TJMT.INDEFIRO o pedido, veiculado por parte 

do Ministério Público nos itens 1 e 2 de fl. 58, que objetiva a requisição de 

informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito de 

obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de ‘dominus litis’ e atuando na defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 

detém a prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/03/2005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese ‘sub judice’.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 12 de 

dezembro de 2016. Marina Carlos França Juíza de Direito em Substituição 

Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 28 de agosto de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 192845 Nr: 5735-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JUNIOR PEREIRA COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram 

que a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em 

audiência, poderia dinamizar situação de constrangimento, com 

fundamento no conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, 

determino a retirada do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da 

inquirição da(s) ofendida(s) e/ou testemunha(s);

3- Sem prejuízo da fase de pronúncia, sobre a requisção policial de fls 71, 

72, 107, 108, 139, bem como sobre a perícia realizada no local do crime 

pela perita ALINE (fls 115), OFICIE por qualquer meio à POLITEC, 

requisitando apresentação dos LAUDOS a este juízo em 03 (três) dias, eis 

que datado de meses e ainda não apresentados.

4- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403/411 do CPP, abro 

vista às partes para alegações finais no prazo sucessivo de 03 (três) 

dias.

5- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

6- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 08:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Advogado(a): ___________________________________

Advogado(a): ___________________________________

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240982 Nr: 9094-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JUIZO DA DIRETORIA DO FORUM DA COMARCA DE 

TANGARA DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA ALVES BASTOS, 

ARILDE DIAS GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335/MT, FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 Intimo os advogados das partes acerca do conteúdo do ofício n. 

0580/2018 oriundo da Diretoria do Foro de Cuiabá informando audiência 

designada para o dia 25/09/18 às 15h, para oitiva das testemunhas 

Roberto Aparecido do Nascimento e Haydee Flausino do Nascimento, que 

será realizada na Divisão Administrativa Cível da Capital.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271621 Nr: 2453-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORMAX AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - OAB:24327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158227 Nr: 6823-85.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos por certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para que, no prazo de cinco dias, compareçam 

nesta Secretaria e retirem a carta de adjudicação para averbação junto ao 

Cartorio de Registro de Imóveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 101328 Nr: 246-67.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE, GRAOPLAST 
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INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Vistos.

De início, como revelam os avisos de recebimento de fl. 273-verso, a 

intimação em questão fora recebida por terceiro. Logo, deverá ser 

renovada a aludida diligência.

Bem por isso, EXPEÇA-SE mandado a fim de promover a intimação dos 

executados Geraldo Demetrio Faccio, Lariete Teresinha Mattjie e Graoplast 

Indústria e Comércio Agrícola Ltda., nos termos das decisões de fls. 

181/182 e de fls. 234/234-verso, pessoalmente, na pessoa do procurador 

Sr. Laucir José Faccio, como já determinado à fl. 234.

No mais, LAVRE-SE o termo de penhora dos imóveis, como requerido às 

fls. 245/249, nos moldes do artigo 845, § 1º, do CPC, INTIMANDO-SE as 

partes, com o que a parte executada será nomeada depositária fiel do 

bem.

PROMOVA-SE a Secretaria de Vara as comunicações indicadas nos 

artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC, além daquela mencionada no 

artigo 842 do CPC.

Por conduto do artigo 844 do CPC, é de responsabilidade da parte 

exequente a averbação da penhora no ofício imobiliário, EXPEDINDO-SE a 

respectiva certidão.

 Com a lavratura do termo de penhora, DEPREQUE-SE a avaliação, 

depósito e demais atos de execução até ultimar a expropriação dos bens 

indicados, uma vez que o aludido imóvel está situado no Município e 

Comarca de Sapezal/MT.

Vale dizer ainda que, diante da decisão de fls. 234/235, perde objeto a 

petição de fls. 258/258-verso, mormente porque se trata da mesma 

petição visualizada às fls. 233/233-verso que, por sua vez, fora alvo de 

análise pela aludida decisão de fls. 234/235.

Por fim, independentemente das determinações anteriores, com a 

intimação dos executados, CONCLUSOS para análise acerca do destino 

dos valores bloqueados.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 199282 Nr: 14277-48.2015.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBAS & CIA LTDA - EPP, RIBAS MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇAO LTDA ME, BANCO HSBC S.A, WILKER CHRISTI CORREA, 

BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LUZIA 

VARCONTE, ROBERTO BECKER CARIOCA, ERICA MARTINS LOBO, 

BRUNO CARVALHO LUIZ, DANIEL ALCIDES DOS ANJOS, ALEFF 

HENRIQUE PEREIRA BUENO, AMADEUS LOPES DOS SANTOS, HUGO 

HENRIQUE DONATO RIBEIRO, BANCO BRADESCO S/A, NELI SALETE 

LAZAROTTO BALESTRIN, CATIANA DA SILVA DUTRA, CRISTIANE 

RODRIGUES VIEIRA, ELIANE CARDOSO TEIXEIRA, MARIA DO CARMO 

LINO DOS SANTOS, ODILIO FIGUEIREDO DA COSTA, RODRIGO DA CRUZ 

RIVEIRO, SHEYLA SABINO DA SILVA, THAIS TANIA STORCH BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

12.560, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, 

KARLOS LOCK - OAB:16.828/OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 15.401, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VALTER 

COUTINHO SCARDUA - OAB:OAB/MT 7320, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIMEM-SE as sociedades empresárias recuperandas para, 

no prazo de 72 horas, manifestarem nos autos, informando e 

esclarecendo como e a que título ocorreu o pagamento de débitos sujeitos 

à recuperação judicial, com a comprovação documental do(s) 

pagamento(s) em questão, tal qual para esclarecerem se insistem na 

permanência de um plano de recuperação judicial exclusivo para um único 

credor quirografário (presente na assembleia geral de credores), 

excluindo qualquer outro, quando deverá justificar o tratamento 

diferenciado. No ponto, desde já adianto, mesmo que haja apenas um 

credor presente ou habilitado, essa situação, por si só, não legitima a 

ressalva de que somente os presentes poderiam aderir, já que, mesmo os 

eventualmente não habilitados, se estiverem inseridos na hipótese do 

artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, deverão se submeter às mesmas 

condições daqueles em semelhante situação jurídica.Ato seguinte, 

INTIME-SE o Administrador Judicial para manifestar nos autos, também no 

prazo de 72 horas, apresentando um relatório completo dos débitos que 

deveriam ser submetidos à recuperação judicial e que teriam sido 

quitados, de uma forma ou de outra, oportunidade em que deverá, ainda, 

manifestar sobre tal postura, bem como sobre o plano aprovado, como 

aprovado.Após, AO MPE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126796 Nr: 5722-18.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDJM, SELMA GONÇALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONIL BATISTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13326 OAB/MT

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 209, ao menos até o momento, não consta dos 

autos qualquer elemento de convicção dando conta de que o executado 

estaria em local incerto e não sabido, mormente porque a carta precatória 

de fl. 200 ainda está pendente de cumprimento, não se visualizando, na 

aludida missiva, como se extrai do documento a seguir juntado, qualquer 

informação acerca da impossibilidade de localização do imóvel objeto da 

carta precatória, bem como do executado.

No mais, o executado já fora intimado para promover o pagamento da 

dívida, como se vê à fl. 155, de modo que não se faz necessária que se 

dê novamente a sua intimação.

Logo, INDEFIRO, por ora, o pleito de fl. 209.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito.

Sem prejuízo da detemrinação anterior, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado, 

solicitando informações acerca do cumprimento da aludida missiva.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233447 Nr: 22280-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ DAL RI, ESPOLIO DE ADEMAR 

FRANCISCO PESERICO, CESAR AUGUSTUS MELO, MARIA JOSÉ 

PESERICO, WICTOR ALEXANDRE MELO, MARCO CESAR MELO, ISIS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, André Luiz de Andrade Pozetti - OAB:49112, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565, BRENO DEL BARCO 

NEVES - OAB:OAB/MT 6.743, EDUARDO CARRARO - OAB:50115, 

JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, JOÃO CARLOS 

BRITO REBELLO - OAB:OAB/MT 6.024-A, LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 1511, item 

IV, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte embargante para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o que fora apresentado pelo perito à fl. 1516/1516-verso 

e, no mesmo prazo, se concorde, depositar o valor dos honorários 

periciais, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 210 de 886



 Cod. Proc.: 249355 Nr: 16095-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DEMETRIO FACCIO, LARIETE 

TEREZINHA MATTJIE, SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:OAB-RJ 135.506, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 39 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261675 Nr: 26118-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO, ELIANE 

MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - OAB:24959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora dos termos do Ofício nº 548/2018 (fl. 98-verso), oriundo da 

Primeira Vara Cível da comarca de Diamantino, para que, no prazo de 

cinco dias, efetuem o pagamento da diligência do oficial de justiça, por 

meio de guia extraída do site do TJMT, juntando o respectivo comprovante 

nos autos da carta precatória nº 2341-74.2018.811.0005-Código 128585.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181860 Nr: 23966-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/SP 286.438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução da carta precatória da comarca de Cuiabá em razão da 

ausência do recolhimento da diligência do Oficial de Justiça (fls. 180/182) 

e o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de Ji-Paraná/RO (fl. 

187), em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao 

setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282175 Nr: 10776-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNISERRA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MONTEIRO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o autor juntou comprovante de pagamento referente 

às custas de locomoção do Oficial de Justiça à fl. 37, entretanto, para que 

seja possível efetivar a transferência de valores, a Coordenadoria 

Administrativa precisa da guia que originou o referido comprovante de 

pagamento. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para que juntem aos autos, no prazo 

de cinco dias, a guia extraída do site do TJMT a que se refere o 

comprovante de fl. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153703 Nr: 2363-55.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, REMILDA DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o autor juntou novamente petição à fl. 269 com o 

comprovante de pagamento, entretanto, é necessário a juntada da guia 

que gerou o comprovante. Desta forma, em atendimento ao provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie a juntada da guia 

que gerou o respectivo comprovante juntado à fl. 269-verso, no prazo de 

cinco dias, a fim de que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243967 Nr: 11958-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/GO 17756-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 47 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278341 Nr: 7660-67.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE GILSE NATT GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT, 

ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 80/132 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275284 Nr: 5211-39.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. AGUARDE-SE o prazo de 30 dias. Após o que, se não houver 

composição amigável, CONCLUSOS para saneamento ou prolação de 
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sentença. Nada mais havendo a consignar, por mim, Aline Alves Silva, 

Estagiária do Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275282 Nr: 5207-02.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. AGUARDE-SE o prazo de 30 dias. Após o que, se não houver 

composição amigável, CONCLUSOS para saneamento ou prolação de 

sentença. Nada mais havendo a consignar, por mim, Aline Alves Silva, 

Estagiária do Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224129 Nr: 13446-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEDE ARAUJO DA GLORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 70, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Rio Branco, devendo, na ocasião, apresentar cópia das 

guias de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146268 Nr: 5992-71.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 107, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Ponta Porã/MS, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167431 Nr: 7572-68.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA, FERNANDA SOUZA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIS NUNES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503/0-MT, JOSÉ ANTONIO DUTRA - OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 228, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Nortelândia, devendo, na ocasião, apresentar cópia das 

guias de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208129 Nr: 506-66.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC AUTO MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SEVERIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução da carta precatória às fls. 123/125 e em cumprimento a 

legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 207293 Nr: 20841-43.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE FONTANA NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/RJ 86235

 Certifico e dou fé que foi designada data para início dos trabalhos 

periciais no dia 23.10.2018, às 13 horas, no endereço residencial da parte 

autora (Rua Ismael José do Nascimento, nº 2343-W, Jardim Tangará II, 

nesta cidade de Tangará da Serra/MT), nos termos da informação da Real 

Brasil Consultoria às fls. 311/312. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados das partes dos 

termos da presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6019 Nr: 790-41.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDINO ZAMBONI, LAUCIR JOSÉ FACCIO, 

EVANISE LÍRIO FACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 290, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da avaliação de fls. 376-verso/380, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267000 Nr: 29888-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGAN, LMDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima
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Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I – DECRETO a interdição da Sra. Lindinalva Maria da Silva Almeida 

qualificada nos autos, DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do 

Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos 

limites abaixo estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE o curador o Sr. Joaquim Goveia Almeida Neto, qualificado 

nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, 

do CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando a Sra. Lindinalva 

Maria da Silva Almeida, portanto, privada de, sem o curador ora indicado, 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245915 Nr: 13462-80.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, tendo em vista a ausência de comprovação da alteração da 

possibilidade do requerente na prestação dos alimentos e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por 

consequência, MANTENHO o valor de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo, que equivale atualmente a R$ 477,00 (quatrocentos e senta 

e sete reais) fixados a título de alimentos em favor de Nicolas Martins Vaz 

e Lucas Martins Vaz.Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Custas pela parte requerente, 

contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Após o 

trânsito em julgado, proceda-se com as baixas e anotações necessárias, 

arquivando-se o feito.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249373 Nr: 16127-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.Em análise detida dos autos, vejo que as partes compuseram 

amigavelmente no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

com relação ao divórcio e período de convivência do genitor com a criança 

Gustavo Servilha Pacheco.Posto isso, e em consonância com o parecer 

ministerial de fl. 68, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo realizado entre as partes à fl. 66.Assim, declaro 

cessados os direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que ora se 

dissolve.A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Sueli 

Servilha Martins.Oficie-se o Cartório do 2º Ofício de Registro Civil das 

Pessoas Naturais deste município de Tangará da Serra/MT, para as 

averbações necessárias.Desta forma, tendo em vista a existência de 

controvérsia sobre a partilha de bens e guarda da criança Gustavo 

Servilha Pacheco, dou prosseguimento ao feito, razão pela qual:a) 

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

07/11/2018, às 15h30min.Intimem-se as partes para apresentarem o rol de 

testemunhas, nos termos do art. 450 do Código de Processo 

Civil.Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455 do CPC.A intimação das 

testemunhas só será feita judicialmente quando verificada alguma das 

hipóteses previstas no art. 455, § 4º, do CPC. b)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272945 Nr: 3379-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:7557, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 Certifico que a contestação retro é tempestiva, assim nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266849 Nr: 29744-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que embora a parte requerida tenha sido 

devidamente citada (fl. 53), deixou transcorrer in albis o prazo para 

oferecer contestação (fl. 54), deste modo, decreto sua revelia.

Entretanto, no caso dos autos não tem aplicação na espécie o disposto no 

artigo 344 do Código de Processo Civil:

 “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiros as alegações de fato formuladas pelo autor”.

 Logo, como o litígio em comento versa sobre direitos indisponíveis e 

conforme previsto no artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil, os 

efeitos da revelia não se operam, notadamente o de se presumir como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial.

Posto isso, dando prosseguimento ao feito:

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

25/09/2018, às 16h00mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 
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do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253646 Nr: 19720-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Certifico que houve acordo referente a partilha de bens, conforme consta 

da audiência realizada às fls. 172/174 e ratificada às fls. 175. Certifico 

ainda, que não consta nos autos, certidão de nascimento dos filhos do 

casal, os quais foram beneficiados na partilha dos imóveis. Certifico, por 

fim, que para proceder com a confecção do formal de partilha, tais 

documentos se faz necessário aos autos, assim sendo, nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, impulsiono o presente 

feito para intimar a parte autora, a fim de trazer aos autos, as certidões de 

nascimento dos filhos, no prazo de 05 (cinco) dias, referente ao 

respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 220431 Nr: 10395-44.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFDS, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre 

as partes, referente ao pagamento de alimentos e guarda.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262563 Nr: 26628-82.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 93/104 é tempestiva, assim nos termos 

da legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279204 Nr: 8400-25.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

proposta por Everton da Silva Lima em face Fernanda Santos da Silva 

Lima.

Compulsando detidamente os autos, verifico que às fls. 15/16, este juízo 

determinou a emenda da inicial, sob pena de indeferimento da inicial.

Contudo, até a presente data o requerente não procedeu com a emenda 

da inicial (fls. 15/16).

Deve-se ressaltar que o feito se encontra paralisado há aproximadamente 

03 (três) meses, aguardando impulsionamento da parte autora.

Logo, considerando o fato que a parte requerente não promoveu ato que 

lhe competia, a extinção deste é medida que se impõe.

Senão vejamos o que dispõe o parágrafo único do artigo 321, do Código 

de Processo Civil:

“Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”

Posto isso, considerando a inércia da parte autora, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, com fundamento no art. 330, inciso IV, do CPC, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo art. 321, parágrafo único, do CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273163 Nr: 3560-69.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACW, FBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, Marcos Botelho Lucidos - OAB:11667/MT

 Certifico que a contestação de fls. 64/85 é tempestiva, assim nos termos 

da legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a impugná-la, querendo, no prazo 

legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 271597 Nr: 2443-43.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DIAS CAVALHEIRO, MARILZA COSTADELLI 
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CAVALHEIRO, VCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM 

GERAL

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I – DECRETO a interdição de Vinicius Costadelli Cavalheiro qualificado nos 

autos, DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE os curadores o Sr. Valdecir Dias Cavalheiro e a Sra. 

Marilza Costadelli Cavalheiro, ambos qualificados nos autos, mediante 

compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o Vinicius 

Costadelli Cavalheiro, portanto, privado de, sem os curadores ora 

indicados, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento do 

interditando, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276974 Nr: 6534-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBD, SMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - 

OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 

04/05-verso e tendo em vista o parecer ministerial de fl. 16, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes, referente ao pagamento de alimentos e guarda.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216872 Nr: 7394-51.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCVB, SV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDB, NAB, ADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 POSTO ISSO:I – INDEFIRO o pedido liminar pretendido pela requerente 

concernente à guarda provisória do menor Luís Carlos Vidal Batista, ante 

a ausência dos requisitos ensejadores da tutela de urgência previstos no 

art. 300 do CPC.II - DESIGNO audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 25/10/2018 às 16h00min.Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas, nos termos do art. 450, do Código de 

Processo Civil.Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, conforme dispõe o art. 455, do NCPC.A 

intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245993 Nr: 13554-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEOS, ROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 52, DESIGNO audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 28/11/2018, às 13h30min.

Cite-se o requerido e, intime-se a representante da requerente a fim de 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a daquele em 

confissão e revelia.

Consigne-se no mandado, que caso na audiência não tenha acordo, 

poderá o Requerido contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, a oitiva das testemunhas e à 

prolação da sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257437 Nr: 22649-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDS, PCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLQDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

28/11/2018, às 14h30mim.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 
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designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148923 Nr: 8863-74.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAGDSV, CNGV, IGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, 

para que se manifeste no prazo legal, quanto ao petitório de fl. 109.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245749 Nr: 13357-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IKFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente (fl. 65/67) e 

tendo em vista o parecer ministerial (fl. 70), HOMOLOGO POR SENTENÇA 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual 

requerido por Antonio Marcos Bertonha e Ilce Keiko Fuzioka Bertonha, bem 

como o acordo entabulado entre as partes acerca da partilha de bens.

Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: ILCE KEIKO 

FUZIOKA.

Para tanto, expeça-se ofício ao cartório de Registro Civil de Pessoas 

Naturais do 2° Subdistrito da Sede – Comarca de Bauru/SP, para que 

proceda com a competente averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201974 Nr: 16339-61.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMDSP, MDSP, VDSP, SHIRLENE BASILIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO PEDROSO DA SILVA, Filiação: 

Genezio Inacio da Silva e Maria de Lurdes de Pedrosa, data de 

nascimento: 15/12/1982, brasileiro(a), natural de Aripuana-MT, mecanico, 

Telefone 9954 7240. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte devedora, para, em 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento do débito alimentar, no valor de R$ 9.872,05 (nove mil 

oitocentos e setenta e dois reais e cinco centavos), com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta 

bancária da representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que restaram esgotados todos 

os meios de busca para a intimação do requerido, defiro o petitório retro, 

para tanto INTIME-SE o devedor, através de edital, para, em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito alimentar, no valor de R$ 9.872,05 (nove mil 

oitocentos e setenta e dois reais e cinco centavos), com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta 

bancária da representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).Não havendo pagamento, no 

prazo legal, se faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da 

UNIJURIS, para querendo, apresentar justificativa no prazo legal.Após, 

venham-me os autos conclusos.Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdeir Ferreira Lima, 

digitei.

Tangará da Serra, 13 de agosto de 2018

Leilamar Aparecida Rodrigues Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185605 Nr: 3253-23.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo, constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo para parte embargante, cumprir a determinação de fl.51, iten II, 

apesar de estar devidamente intimada através de seus advogados, 

conforme consta à fl.52 dos autos. Assim sendo, em cumprimento a 

Ordem de Serviço nº 001/2015 e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado os advogados da parte 

embargante, bem como, seja intimada pessoalmente a embargante, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 206450 Nr: 20021-24.2015.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO BIZELLI, JOSÉ VALTER TOLEDO 

FILHO, CARLOS OTÁVIO BIZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OPHELIA MARCHINI BIZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 
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SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora na pessoa de seu procurador, para 

providenciar as custas de carta precatória, conforme fls. 80/81, sob pena 

de devolução do Juízo deprecado, independentemente de cumprimento.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266241 Nr: 29334-38.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA NUNES ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADEMAR ZANIVAN, ADEMIR 

ZANIVAN, ADELAR ZANIVAN, JHONATA ZANIVAN, ANTONIO 

VALDOMIRO ZANIVAN, IVONE SONIA MARI ZANIVAN, MARILEI ZANIVAN, 

MATILDE ZANIVAN, Sebastião Zanivan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Merilly Lais Savan Soares - 

OAB:OAB/MT 21.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Certifico que as contestações de fls. 42/57 e 68/71 são tempestivas, 

assim nos termos da legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGCJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para 

impugná-las, querendo, no prazo legal.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180804 Nr: 22763-56.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU VEICULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18071-A

 Petição do Réu, Id: 285348, protocolado em: 26/07/2018 às 12:28:46. 

petição requerendo a juntada das custas devidamente quitadas.. Porém as 

r. guias não vieram em anexo como mencionado na petição. Intimo o 

advogado da parte requerida para que envie o comprovante aos autos, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286150 Nr: 14010-71.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALYCARE SERVIÇOS DE SAUDE E ATENDIMENTO 

DOMICILIARA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRONTO CLINICA SOCIEDADE DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Augusto Camilo 

Anchieta - OAB:17.687, José Alexandre Rubio de Souza - 

OAB:19.462, Marcelo Augusto Motta Soares - OAB:18.555

 Em razão do acima disposto, entendo que devo acolher o pedido de 

desistência do processo. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas remanescentes. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se. Os presentes saem intimados com renúncia do prazo 

recursal. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279432 Nr: 8590-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANISSE CUSTODIO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória a ser cumprida na Comarca de 

Juína-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149360 Nr: 9321-91.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JUNIA VARGAS COLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLLA & COLLA LTDA ME, PEROLITA 

SCHERER COLLA, JUNIA VARGAS COLLA, ESPOLIO DE SIDNEI JOAO 

COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de três 

diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim Tangará I, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210363 Nr: 2393-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DO NASCIMENTO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo da carta precatória para ser cumprida na Comarca de 

Várzea Grande-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277709 Nr: 7180-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASSETTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo novamente a parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do importe de R$ 4.560,00 (quatro mil e 

quinhentos e sessenta reais), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça MAURILDES SILVA CARVALHO, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

adiante: 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275276 Nr: 5198-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta 

reais), referente ao adiantamento da complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça JOÃO ANTONIO PRIETO, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275306 Nr: 5231-30.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO TAKEMI HIRAI, RAFAEL ALVES HIRAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - 

OAB:25.175/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Certifico que a contestação de fls. 42/48 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287374 Nr: 15117-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CASSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMIKO NAKAMURA, ANTONIO JOSE 

GALHARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Izique Chebabi - 

OAB:81635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 17, o requerente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 372,00 

(trezentos e setenta e dois reais ), da taxa judiciária no valor de R$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), ambos a serem 

recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, dos emolumentos da 

distribuição e contadoria no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e 

dezenove centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 

1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04. Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, 

antes de enviarmos os autos conclusos, intimo o requerente para 

regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo 

juntar os comprovantes nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226142 Nr: 15137-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREIRA INGÁ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

JDC.CURITIBA-PR 7ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO AUGUSTO SOUZA DE BUENO 

GIZZI, CONSTRUTORA RIO VERMELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HIROSHI KIMURA - 

OAB:06876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CAPLAN - 

OAB:22.781-PR, MAURICIO BONATTO GUIMARÃES - OAB:22.817-PR

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre o auto de 

avaliação de fl. 98, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 109044 Nr: 7703-53.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BARROS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 Certifico que, intimo o executado para pagar o débito, no valor de R$ 

1.218,67, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena 

do débito ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de também 10% (dez por cento), sendo certo 

que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre 

o restante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220374 Nr: 10349-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Marco Chimello, DARLEY GARCIA 

MICHELAN CHIMELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Parque das Mansões, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174694 Nr: 16600-60.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO MARCIO FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:112409/SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP

 Certifico que, haja vista o depósito de fl. 148v.º, efetuado pela parte 

requerida, intimo o requerente para se manifestar, especialmente 

indicando dados para a expedição de alvará, v.g, conta, agência, banco, 

CPF do autorizado e, caso a liberação deva ser efetuada em nome do 

advogado, seja enviada uma procuração com poderes para receber e dar 

quitação, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276426 Nr: 6049-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIARA LAZZAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, a ser realizada no Centro desta 

cidade, devendo ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287698 Nr: 15363-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 43, a exequente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 146,52 

(cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), da taxa 

judiciária no valor de R$ 46,45(quarenta e seis reais e quarenta e cinco 

centavos), ambos a serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, dos 

emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 110,19 (cento e 

dez reais e dezenove centavos), a serem depositados na conta 104126-6, 

agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04, e, por fim, do valor de duas diligências ao oficial de 

justiça, no bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando os comprovantes nos autos. Sendo assim, nos termos do 

Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente para regularizar referidas 

pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não havendo 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, 

conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283641 Nr: 11988-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.IJUI-RS, FIDENE - FUNDAÇÃO DE INTEGRAÇÃO, 

DESENVOLVIMENTO E EDUÇÃO DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SOARES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO ANTONIO PASCHE - 

OAB:31.321-RS, ROGÉRIO NORA DE CARVALHO - OAB:OAB/RS 40695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.20, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228409 Nr: 17070-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR LUIZ CIARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 Certifico que o advogado MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM 

(OAB/MT 17738) levou os presentes autos com carga rápida e até o 

presente momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, 

impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264569 Nr: 28118-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER INGMAR ENDLICH, SUZANA 

FRANCISCATO ENDLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM 

(OAB/MT 17738) levou os presentes autos com carga vista e até o 

presente momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, 

impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280842 Nr: 9629-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBPS TELECOM EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S/A, OI MOVEL S/A, 

OI S.A, BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, RAFAEL SOARES DOS 

REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 Certifico que o advogado RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO (OAB/MT 

23399) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241466 Nr: 9567-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO SANTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI 

- OAB:22908

 Certifico que a advogada TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI (OAB/MT 22908) 

levou os presentes autos com carga rápida e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285534 Nr: 13490-14.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.NOVA CANAÃ DO NORTE-MT, BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELYTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, ao invés de comprovar o pagamento dos emolumentos 

devidos ao Distribuidor, a parte requerente acostou ao feito novamente o 

comprovante do recolhimento das custas devidadas ao FUNAJURIS. 

Desse modo, intimo a parte autora para que comprove o pagamento dos 

emolumentos devidos ao Distribuidor, nos moldes da certidão de fl. 12, no 

prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a que, caso não haja manifestação 

em 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida sem cumprimento.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 286350 Nr: 14164-89.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

RIBEIRÃO PRETO-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHOPERIA SÃO JOAQUIM LTDA - ME, AVIRLEI 

LUIZ MALVESSI, CATUSSIA PAGNUSSATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ao invés de comprovar o pagamento dos emolumentos 

devidos ao Distribuidor, a parte requerente acostou ao feito comprovante 

de pagamento de diligência ao oficial de justiça. Desse modo, intimo a parte 

autora para que comprove o pagamento dos emolumentos devidos ao 

Distribuidor, nos moldes da certidão de fl. 07, no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-a que, caso não haja manifestação em 30 (trinta) dias, a 

missiva será devolvida sem cumprimento.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273702 Nr: 4033-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA RIBEIRO, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.816,30 (mil oitocentos e 

dezesseis reais e trinta centavos), referente ao adiantamento da 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça MAURÍCIO 

GRECO SORROCHE, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265501 Nr: 28836-39.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA PINTO, ALUG ADMINISTRADORA DE 

BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS NARDINE, DOUGLAS RICARDO 

BARBIERO HEISSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta de Intimação pelo 

motivo "endereço insuficiente", intimo a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10820 Nr: 1228-62.2000.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE FREITAS, SANDRA MARIA 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3613-B/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11.623-A

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 877/887 apresentados 

pela parte exequente são tempestivos. Sendo assim, em razão de 

possuírem caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo 

a parte executada para se manifestar, querendo, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154744 Nr: 3363-90.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA COPPOLA COLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerido para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-o que, 

caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, os autos 

retornarão ao arquivo.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257245 Nr: 22491-57.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFLORESTAMENTO PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO FRANZ, MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA FRANZ, AGRO AZ DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, AGRIPEC 

QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENIA MARIA BEZERRA REIS - 

OAB:21371

 Certifico que, tendo em vista a devolução das Cartas de Citação de Elvio 

Franz e Agro Az Defensivos Agrícolas Ltda sem que os referidos 

demandandos tenham sido encontrados, intimo a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199383 Nr: 14312-08.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANI CLEDI RUPPEL ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 Certifico que intimo a parte requerida para se manifestar sobre a petição 
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de fls. 443/447, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116792 Nr: 6826-79.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BARBERO HERRERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Certifico que, haja vista o comprovante de pagamento de fl. 395, intimo o 

requerente para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224817 Nr: 14098-80.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, CARLOS HENRIQUE KASUHIRO MUNAKATA, 

NASIELI DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de penhora e intimação, 

intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim 

Tangará II, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 204994 Nr: 18737-78.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCE EUTALIA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o certificado à fl. 95, destituo o Dr. Nelson Luiz da Cruz 

Júnior para realização de perícia, devendo o mesmo ser notificado da 

referida destituição.

Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Eli Ambrósio do 

Nascimento – CRM 5112/MT para a realização de perícia nos autos, 

servindo escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes (fl. 10 e 61V/62), 

assim como da expressa menção à necessidade de comunicação a este 

Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer 

tempo, a consulta aos autos.

O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão de fls. 

49/50.

Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre a necessidade 

de outras provas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172131 Nr: 13757-25.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o certificado à fl. 98, destituo o Dr. Nelson Luiz da Cruz 

Júnior para realização de perícia, devendo o mesmo ser notificado da 

referida destituição.

Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Dr. Eli Ambrósio do 

Nascimento – CRM 5112/MT para a realização de perícia nos autos, 

servindo escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes (fls. 10V e 

44/45), assim como da expressa menção à necessidade de comunicação 

a este Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a 

qualquer tempo, a consulta aos autos.

O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão de fls. 

26/27.

Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre a necessidade 

de outras provas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224457 Nr: 13730-71.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE MARTINS DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que o teor do julgado de fl.s 136 não esgota 

integralmente o objeto da presente demanda, visto que não atinge os 

valores atinentes ao período entre a cessação administrativa do auxilio 

doença de Eduardo Rodrigues de Oliveira e o falecimento do mesmo.

Outrossim, como meio de prova atinente a condição de dependente de 

Rute Martins da Silva, determino o aproveitamento da prova oral produzida 

nos autos 3758-27.2016.4.01.3600.

Após o translado do audio de gravação para o presente feito, 

oportunize-se a manifestação das partes, oportunizando inclusive a 

especificação de outras provas e então, voltem-me conclusos para 

apreciação do incidente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154651 Nr: 3273-82.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI PEDRO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o certificado à fl. 102, destituo o Dr. Nelson Luiz da Cruz 

Júnior para realização de perícia, devendo o mesmo ser notificado da 

referida destituição.

Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Eli Ambrósio do 

Nascimento – CRM 5112/MT para a realização de perícia nos autos, 

servindo escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes (fls. 15 e 64/65), 

assim como da expressa menção à necessidade de comunicação a este 

Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer 

tempo, a consulta aos autos.

O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão de fls. 

53/54.

Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre a necessidade 

de outras provas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 164463 Nr: 2370-13.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DA SILVA PINTO, MARIA DA SILVA 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o certificado à fl. 136, destituo o Dr. Nelson Luiz da Cruz 

Júnior para realização de perícia, devendo o mesmo ser notificado da 

referida destituição.

Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Francisco Antônio 

Canhoto – CRM 2785/MT para a realização de perícia nos autos, servindo 

escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes, assim como da 

expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do 

exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos 

autos.

O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão de fls. 

29/30, 102 e 116, notadamente quanto à realização da perícia no endereço 

indicado pelo autor na exordial.

Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre a necessidade 

de outras provas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230376 Nr: 18812-83.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o certificado à fl. 75, destituo o Dr. Nelson Luiz da Cruz 

Júnior para realização de perícia, devendo o mesmo ser notificado da 

referida destituição.

Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Eli Ambrósio do 

Nascimento – CRM 5112/MT para a realização de perícia nos autos, 

servindo escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes (fl. 10 e 45V/46), 

assim como da expressa menção à necessidade de comunicação a este 

Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer 

tempo, a consulta aos autos.

O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão de fls. 

34/35.

Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre a necessidade 

de outras provas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262693 Nr: 26722-30.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SANTANA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o certificado à fl. 176, destituo o Dr. Nelson Luiz da Cruz 

Júnior para realização de perícia, devendo o mesmo ser notificado da 

referida destituição.

Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Eli Ambrósio do 

Nascimento – CRM 5112/MT para a realização de perícia nos autos, 

servindo escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes (fl. 129/130 e 

135/136), assim como da expressa menção à necessidade de 

comunicação a este Juízo da data do exame, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos.

O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão de fls. 

127/128.

Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre a necessidade 

de outras provas.

Por fim, ante o pedido de fl. 173/174, ressalto que o julgamento do mérito 

se dará após a produção de todas as provas necessárias ao deslinde do 

feito.

Outrossim, o próprio laudo médico colacionado aos autos pelo requerente 

à fl. 175 consigna a necessidade de realização de perícia médica.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278051 Nr: 7431-10.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE MIGUELINA PIRES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 
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OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o certificado à fl. 70, destituo o Dr. Nelson Luiz da Cruz 

Júnior para realização de perícia, devendo o mesmo ser notificado da 

referida destituição.

Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Francisco Antônio 

Canhoto – CRM 2785/MT para a realização de perícia nos autos, servindo 

escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes (fl. 56), assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos.

O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão de fls. 

47/48.

Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre a necessidade 

de outras provas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142363 Nr: 1768-90.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE LOURENÇO DA SILVA, ODETE 

CICERA DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o certificado à fl. 107, destituo o Dr. Nelson Luiz da Cruz 

Júnior para realização de perícia, devendo o mesmo ser notificado da 

referida destituição.

Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Francisco Antônio 

Canhoto – CRM 2785/MT para a realização de perícia nos autos, servindo 

escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes (fl. 09V e 40/41), 

assim como da expressa menção à necessidade de comunicação a este 

Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer 

tempo, a consulta aos autos.

O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão de fls. 

45/46.

Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre a necessidade 

de outras provas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173931 Nr: 15728-45.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA FERREIRA LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o certificado à fl. 83, destituo o Dr. Nelson Luiz da Cruz 

Júnior para realização de perícia, devendo o mesmo ser notificado da 

referida destituição.

Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Eli Ambrósio do 

Nascimento – CRM 5112/MT para a realização de perícia nos autos, 

servindo escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos apresentados pelas partes (fls. 10 e 56/57), 

assim como da expressa menção à necessidade de comunicação a este 

Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer 

tempo, a consulta aos autos.

O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão de fls. 

40/41.

Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre a necessidade 

de outras provas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157532 Nr: 6128-34.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO VERSIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando o certificado à fl. 84, destituo o Dr. Nelson Luiz da Cruz 

Júnior para realização de perícia, devendo o mesmo ser notificado da 

referida destituição.

Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Eli Ambrósio do 

Nascimento – CRM 5112/MT para a realização de perícia nos autos, 

servindo escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e dos quesitos formulados pelo Juízo (fl. 78), ante a inércia 

das partes, assim como da expressa menção à necessidade de 

comunicação a este Juízo da data do exame, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos.

O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão de fls. 

19/20.

Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre a necessidade 

de outras provas.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 52881 Nr: 2553-62.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIDES LEME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxilio doença c/c 

aposentadoria por invalidez ajuizada por Lizia Irene Vieira de Souza em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, a parte Requerente, às fls. 95/96, 

pugnou pela desistência da ação, requerendo a extinção do feito.

Devidamente intimada, a parte Requerida permaneceu inerte.
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 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Diante da inércia da parte Requerida para se manifestar acerca do pedido 

de desistência da ação pugnado pela parte Requerente, homologo a 

desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Por fim, ante a extinção do processo, sem resolução do mérito, revogo 

expressamente a tutela antecipada concedida às fls. 62/63-v.

 Sem honorários e custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160564 Nr: 10523-69.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CASSIANO ALBANEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a)em caso de improcedência do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, ao arquivo com as 

baixas necessárias;b)em caso de procedência:b.1) intime-se o INSS, na 

pessoa de seu representante judicial, mediante carga/remessa dos autos, 

para promover a implantação do benefício, em até 10 dias úteis, caso 

ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo prazo de 10 dias, apresentar 

os cálculos das parcelas atrasadas, ficando neste caso deliberado o 

seguinte:b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os 

cálculos apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo 

os cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro 

lado, havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento 

de sentença no valor que reputar devido;b.2) caso o ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 195874 Nr: 11483-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANDIDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Cândido Martins em 

desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados.

Compulsando os autos, verifico que consta petitório da parte exequente 

às fls.108/108-v, pugnando pelo arquivamento do feito em razão do 

integral cumprimento da obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte Exequente informando o integral cumprimento da obrigação, 

entendo que o processo deve ser extinto pela satisfação da obrigação, 

consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138053 Nr: 8442-21.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELECINA GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO PIERUCCI DE SOUZA - 

OAB:8797A, SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA - OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ intimo a parte autora para que diga acerca da petição e 

cálculos de fls.117/118. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283380 Nr: 11782-26.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELITON MATOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de ação de restabelecimento de benefício auxílio doença com 

pedido de conversão em aposentadoria por invalidez c/c com tutela de 

urgência ajuizada por Welinton Matos de Melo em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social, ambos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, a parte Requerente, às fl. 21, 

pugnou pela desistência da ação, requerendo a extinção do feito.

Devidamente intimada, a parte Requerida permaneceu inerte.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Diante da inércia da parte Requerida para se manifestar acerca do pedido 

de desistência da ação pugnado pela parte Requerente, homologo a 

desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, art. 485, inciso VIII, do 

CPC.

 Sem honorários e custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 188724 Nr: 5647-03.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de ação de manutenção de benefício previdenciário e conversão 

em aposentadora por invalidez ajuizada por Maria de Fatima de Oliveira em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, a parte Requerente, às fl. 83, 

pugnou pela desistência da ação, requerendo a extinção do feito.
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Devidamente intimada, a parte Requerida permaneceu inerte.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Diante da inércia da parte Requerida para se manifestar acerca do pedido 

de desistência da ação pugnado pela parte Requerente, homologo a 

desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, art. 485, inciso VIII, do 

CPC.

 Sem honorários e custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 23267 Nr: 3057-73.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE ALMEIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Maria de Almeida 

Alves em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores, a 

parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em 

prosseguimento, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 

obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte Exequente permanecido inerte, bem como diante do 

levantamento dos valores, entendo que o processo deve ser extinto pela 

satisfação da obrigação, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 104184 Nr: 2988-65.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA FERNANDES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JECELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261, JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - 

OAB:OAB/MT 11.837, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Cicera Fernandes 

de Barros em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que consta petitório da parte exequente à 

fl. 231, pugnando pelo arquivamento do feito em razão do integral 

cumprimento da obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte Exequente informando o integral cumprimento da obrigação, 

entendo que o processo deve ser extinto pela satisfação da obrigação, 

consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 189072 Nr: 5906-95.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lizia Irene Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxilio doença c/c 

aposentadoria por invalidez ajuizada por Lizia Irene Vieira de Souza em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, a parte Requerente, às fls. 95/96, 

pugnou pela desistência da ação, requerendo a extinção do feito.

Devidamente intimada, a parte Requerida permaneceu inerte.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Diante da inércia da parte Requerida para se manifestar acerca do pedido 

de desistência da ação pugnado pela parte Requerente, homologo a 

desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Por fim, ante a extinção do processo, sem resolução do mérito, revogo 

expressamente a tutela antecipada concedida às fls. 62/63-v.

 Sem honorários e custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 105406 Nr: 4186-40.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONORA STALIN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição 

do pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à eventual 

sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131267 Nr: 968-96.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BREGINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em 

par tes  igua is  para  os  a lud idos  herde i ros ;c ) inex is t indo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 172856 Nr: 14457-98.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA NUNES DE FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo dependentes/herdeiros 

habilitados, intime-se o patrono do de cujus para que indique os 

sucessores do autor, os quais deverão ser intimados pessoalmente para 

habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para 

RPV:Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes 

excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de 

pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos 

juros e correção monetária, fica determinado o seguinte:a)intime-se a 

parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo certo que, 

havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua poderes 

específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, 

neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do teto de 60 

salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor principal 

corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos 

termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como 

deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da requisição;b)não 

havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de execução 

na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à eventual 

sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.00142360

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 128038 Nr: 6951-13.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO TESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido 

em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.00142360

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 118412 Nr: 8396-03.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... havendo herdeiros habilitados no feito por decisão preclusa, o 

precatório/RPV deverá ser preenchido em partes iguais para os aludidos 

herdeiros;c)inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o 

patrono do de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais 

deverão ser intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 

– quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:Caso, após a 

homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao teto de 60 

(sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento mediante RPV, 

notadamente tendo em vista a incidência dos juros e correção monetária, 

fica determinado o seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se 

manifeste a respeito, sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, 

desde que o patrono possua poderes específicos para tanto, fica desde já 

acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser 
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preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, devendo ser 

preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem como dos juros 

proporcionalmente aos valores totais, nos termos da planilha COREJ 

desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser anotada a 

data-base do mês de expedição da requisição;b)não havendo renúncia, 

deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma do art. 534 

do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição Federal de 1988, 

ficando desde já autorizada a requisição do pagamento via precatório dos 

valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 

535 do CPC.3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:Caso 

a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase de 

cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores 

nos autos e comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com 

as baixas e cautelas de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156751 Nr: 5367-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido 

em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160201 Nr: 9840-32.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR MATIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido 

em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 105797 Nr: 4551-94.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CALEFE BILMAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... RPV deverá ser preenchido em partes iguais para os aludidos 

herdeiros;c)inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o 

patrono do de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais 

deverão ser intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 

– quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:Caso, após a 

homologação de valores, verificar-se que estes excedem ao teto de 60 

(sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento mediante RPV, 

notadamente tendo em vista a incidência dos juros e correção monetária, 

fica determinado o seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se 

manifeste a respeito, sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, 

desde que o patrono possua poderes específicos para tanto, fica desde já 

acolhida a renúncia. Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser 

preenchida com o valor do teto de 60 salários mínimos, devendo ser 

preenchidos os campos do valor principal corrigido, bem como dos juros 

proporcionalmente aos valores totais, nos termos da planilha COREJ 

desenvolvida para o aludido fim, bem como deverá ser anotada a 

data-base do mês de expedição da requisição;b)não havendo renúncia, 

deverá a parte autora formalizar pedido de execução na forma do art. 534 

do Código de Processo Civil c/c art. 100 da Constituição Federal de 1988, 

ficando desde já autorizada a requisição do pagamento via precatório dos 

valores incontroversos, conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 

535 do CPC.3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:Caso 

a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase de 

cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores 
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nos autos e comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com 

as baixas e cautelas de estilo.Às providências.00142360

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131650 Nr: 1414-02.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENIRA DA SILVEIRA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte 

exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase de 

cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores 

nos autos e comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com 

as baixas e cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 183783 Nr: 1815-59.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAULINA CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em 

par tes  igua is  para  os  a lud idos  herde i ros ;c ) inex is t indo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196460 Nr: 12045-63.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR APARECIDO PAIVA DA SILVA, MARIA SUELI 

CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes iguais 

para os aludidos herdeiros;c)inexistindo dependentes/herdeiros 

habilitados, intime-se o patrono do de cujus para que indique os 

sucessores do autor, os quais deverão ser intimados pessoalmente para 

habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para 

RPV:Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes 

excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de 

pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos 

juros e correção monetária, fica determinado o seguinte:a)intime-se a 

parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo certo que, 

havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua poderes 

específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, 

neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do teto de 60 

salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor principal 

corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos 

termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como 

deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da requisição;b)não 

havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de execução 

na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à eventual 

sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138137 Nr: 8533-14.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVAL RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido 

em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 228 de 886



eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 107192 Nr: 5901-20.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYNTIA PEREZ MONTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido 

em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.00142360

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 173201 Nr: 14827-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo dependentes/herdeiros 

habilitados, intime-se o patrono do de cujus para que indique os 

sucessores do autor, os quais deverão ser intimados pessoalmente para 

habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para 

RPV:Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes 

excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de 

pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos 

juros e correção monetária, fica determinado o seguinte:a)intime-se a 

parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo certo que, 

havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua poderes 

específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. Ressalto que, 

neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do teto de 60 

salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor principal 

corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores totais, nos 

termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem como 

deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da requisição;b)não 

havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de execução 

na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à eventual 

sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.00142360

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185955 Nr: 3506-11.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAMOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... c)inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do 

de cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de 

valores, verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários 

mínimos para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo 

em vista a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 105685 Nr: 4438-43.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte 

exequente tenha constituído novo patrono nos autos na fase de 

cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores 

nos autos e comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com 

as baixas e cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 104863 Nr: 3645-07.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE RANULFO PINTO DA SILVA, MARIA 

MACENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Espolio de Ranulfo 

Pinto da Silva em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados.

Compulsando os autos, verifico que consta petitório da parte exequente 

às fls. 252/252-v, pugnando pelo arquivamento do feito em razão do 

integral cumprimento da obrigação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo a parte Exequente informando o integral cumprimento da obrigação, 

entendo que o processo deve ser extinto pela satisfação da obrigação, 

consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157921 Nr: 6517-19.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTI AUTO PEÇAS LTDA, MICHELI CONTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6517-19.2013.811.0055 – Cód.157921

VISTOS.

Ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça e o improvimento/não 

conhecimento do Recurso, arquive-se mediante adoção das formalidades 

de praxe.

Às providências necessárias.

Tangará da Serra, 20 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153842 Nr: 2490-90.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARENA SEBASTIANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 62081 Nr: 3636-79.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para as providências de 

sua alçada, no prazo de 05 (cinco) dias, eis que a petição de fls. 251/252, 

encontra-se apócrifa.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 177597 Nr: 19660-41.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA CUSTÓDIO DE SILAS GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 166680 Nr: 6340-21.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILSON DIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 253814 Nr: 19791-11.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA ROBERTA FERREIRA BENA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO AMANCIO TAVEIRA, HOSPITAL DAS 

CLINICAS DE TANGARÁ DA SERRA LTDA., MUNICIPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, dos termos da decisão a seguir: 

VISTOS ETC. Considerando a necessidade de uma nova audiência a ser 

designada, tendo em vista que outrora sessão restou infrutífera e a 

intimação do polo passivo não foi exarada, designo nova audiência de 

conciliação (CEJUSC) na data 19/10/2018, a partir da 13h30min da tarde. 

Outrossim, determino a intimação das partes do aludido processo para o 

comparecimento na data demandada, fruindo da possibilidade de multa 

conforme dispõe o art. 334 §8 do NCPC. Intima-se.Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 132577 Nr: 2443-87.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HOFFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132743 Nr: 2626-58.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MORAES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 180956 Nr: 22930-73.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154159 Nr: 2795-74.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RITA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155766 Nr: 4390-11.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 140270 Nr: 10822-17.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO PINTO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140267 Nr: 10819-62.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA SILVA ZANGRANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 188101 Nr: 5073-77.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIJALMA ADEMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:PROC.FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO JORLANDO 

JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 Certifico que a sentença de fl. 14, transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135700 Nr: 5896-90.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152792 Nr: 1454-13.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162175 Nr: 13332-32.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLENE SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 235512 Nr: 1851-33.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE MARQUES FERREIRA, MARIA DE 

FATIMA SANTIAGO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SALASSE, AUREA SOARES 

LEITE DE FARIAS, ESTADO DE MATO GROSSO, MARCOS ANTONIO LIMA 

DE FARIAS, NIWMAR SERPA, COMPRE BEM DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS LTDA, LOURIVAL AUGUSTO FOLEIS, SILVANA PINTO 

GONÇALVES GUIMARÃES, EDSON DE MATOS GUIMARÃES, UNICASA 

INDUSTRIA DE MOVEIS S/A, PROGETTARE COMERCIO DE MOVEIS E 

UTILIDADES DOMESTICAS, ART COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES, 

ART DECORAÇÃO DE AMBIENTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE PAIVA PINTO - 

OAB:6220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO GUILHERME 

AGUIRRE GUEDES - OAB:OAB/MT 10.519, ELSON DUQUE DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 14234, GIOVANA RECH BOLZAN - OAB:96.341-RS, 

MARCUS VINICIUS GRAVINA - OAB:4.949-RS, MAURICIO SALOMONI 

GRAVINA - OAB:35.984-RS, Valéria Castilho Munhoz - OAB:OAB/MT 

5.956

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

das certidões de fls. 300-v/304-v.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166491 Nr: 6017-16.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 178211 Nr: 20332-49.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERSIRA POLETTO DE LA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 
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OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167627 Nr: 7854-09.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA MORAIS PICOLOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167798 Nr: 8088-88.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE CAMPOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, LUIZ MIGUEL DA COSTA PAIM - OAB:OAB/MT 18.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104694 Nr: 3487-49.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA DE PAULA LANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Execução de Sentença – Cód. 104694

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 107110 Nr: 5795-58.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA FERNANDES VIEIRA, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Execução de Sentença – Cód. 107110

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135824 Nr: 6030-20.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANA ALVES DE SOUSA, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Cód. 135824

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 233 de 886



Às providências.

Tangará da Serra/MT, 22 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240920 Nr: 9024-11.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDONI VEÍCULOS LTDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILMA APARECIDA GONÇALVES 

- OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedimento Ordinário n° 9024-11.2017.811.0055 – cód. 240920

VISTOS ETC.

Considerando a necessidade de uma nova audiência a ser designada, 

tendo em vista que outrora sessão restou infrutífera devida o não 

pagamento das diligencias, restando nula a intimação do polo passivo.

Outrora, a parte autora juntou o comprovante de pagamento da respectiva 

pressa, deste modo, designo nova audiência de conciliação (CEJUSC) na 

data 19/10/2018, a partir da 16h30min da tarde.

 Outrossim, determino a intimação das partes do aludido processo para o 

comparecimento na data demandada, fruindo da possibilidade de multa 

conforme dispõe o art. 334 §8 do NCPC.

Intima-se

Cumpra-se

Às providências.

Tangara da Serra, 22 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155096 Nr: 3709-41.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido 

em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160563 Nr: 10521-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DO AMPARO BASTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido 

em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 139424 Nr: 9903-28.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELINO DE SOUZA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido 

em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 234 de 886



teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169044 Nr: 9826-14.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA FRANCISCA MEDEIROS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 vista a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.Anderson 

Gomes JunqueiraJuiz de Direitocooperador durante regime de exceção 

(Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145075 Nr: 4734-26.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO RODRIGUES DE ARÁUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido 

em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135719 Nr: 5920-21.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZUMIRA TEIXEIRA CORSINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido 

em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar 

pedido de execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c 

art. 100 da Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a 

requisição do pagamento via precatório dos valores incontroversos, 

conforme inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à 

eventual sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151690 Nr: 280-66.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. T. MASCARELLO & CIA LTDA, EDINEY 

RODRIGUES, Oesle Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos..

1. Defiro o pedido de fls. 33.

2. Intime-se o executado para que se manifeste quanto ao saldo residual 

apontado, no prazo de 10 dias.

3. Após, vistas ao exequente e então conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144947 Nr: 4596-59.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137939 Nr: 8318-38.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI DE MELO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118042 Nr: 8028-91.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JACINTA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 29829 Nr: 3388-84.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA AMANCIO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157600 Nr: 6193-29.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141224 Nr: 554-64.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16663, IVONILZA 

MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135037 Nr: 5178-93.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDERICA CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124791 Nr: 3778-78.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL NAZARE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 117127 Nr: 7210-42.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE CATARINO CARNAVARRO SAPINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 108898 Nr: 7560-64.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 104520 Nr: 3338-53.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MALTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 176227 Nr: 18307-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139467 Nr: 9953-54.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 
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exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 134684 Nr: 4790-93.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA SIMÕES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135834 Nr: 6038-94.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA FERREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197295 Nr: 12632-85.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 
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recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152167 Nr: 782-05.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA GENEROSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 168503 Nr: 9087-41.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRUCIO SEBASTIÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147369 Nr: 7156-71.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUANA RODRIGUES DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153156 Nr: 1826-59.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA GOMES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 153156.

 Vistos,

 Considerando que o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social às fls. 

138v manifestou concordância com o cumprimento de sentença, homologo 

os cálculos apresentados pela parte exequente.

 Cumpra-se conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

 Sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais mediante a 

exibição do instrumento celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 

8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser feita a dedução da 

quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152166 Nr: 781-20.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI KURZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT, Nilza Ramos Bastos - OAB:MT 17907-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 152166.

 Vistos,

 Considerando que o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social às fls. 

153v manifestou concordância com o cumprimento de sentença, homologo 

os cálculos apresentados pela parte exequente.

 Cumpra-se conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

 Sobrevindo pleito de destaque dos honorários contratuais mediante a 

exibição do instrumento celebrado, nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 

8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser feita a dedução da 

quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 
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estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140013 Nr: 10546-83.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvan Borges Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 140013.

 Vistos,

 Remetam-se os autos à Instância Superior para reexame necessário, 

conforme determinado na sentença.

 Diante do reexame necessário da sentença, resta prejudicado o 

acolhimento do pedido de fls. 279, pois a sentença ainda não transitou em 

julgado.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118039 Nr: 8025-39.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDA EPIFANIA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 

MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 118039.

 Vistos,

 Defiro a sucessão processual da autora Clarinda Epifania de Paula por 

seus sucessores indicados às fls. 133/134, devendo ser realizadas as 

retificações necessárias.

 Intime-se a parte executada, mediante carga/remessa dos autos para, 

querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:
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a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156625 Nr: 5244-05.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 156625.

 Vistos,

 Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à exceção de 

hipótese de divergência das partes quanto a eventual liquidação, depende 

a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios e providências das 

partes.

 Considerando a necessidade de se dar efetividade ao principio da 

cooperação e imprimir celeridade aos feitos que já superaram a fase de 

conhecimento, visando a superação da realidade que ensejou o regime de 

exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, determino o seguinte:

a) em caso de improcedência do pedido, oportunize-se vista ao INSS. 

Nada sendo requerido e tratando-se a parte autora de pessoa beneficiária 

da justiça gratuita, ao arquivo com as baixas necessárias;

b) em caso de procedência:

b.1) intime-se o INSS, na pessoa de seu representante judicial, mediante 

carga/remessa dos autos, para promover a implantação do benefício, em 

até 10 dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo 

incidirá multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Desde já faculto ao INSS, no mesmo 

prazo de 10 dias, apresentar os cálculos das parcelas atrasadas, ficando 

neste caso deliberado o seguinte:

b.1.1) intime-se a parte autora para se manifestar sobre os cálculos 

apresentados pelo INSS. Havendo anuência, desde já homologo os 

cálculos apresentado pelo INSS, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme 

disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

havendo divergência, deverá a parte autora promover o cumprimento de 

sentença no valor que reputar devido;

b.2) caso o benefício já tenha sido implantado e o INSS não apresente o 

cálculo do retroativo, vista à parte autora para promover o cumprimento;

 b.3) caso já tenha sido requerido o cumprimento, desde já o recebo e 

determino as anotações e retificações de estilo.

 Pois bem. Prosseguindo o feito na fase de cumprimento, isso na hipótese 

de não ocorrer o descrito na primeira parte do item b.1.1, em primeiro lugar 

determino, após a adoção da providência do item b.3, a intimação do 

devedor mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (CPC, art. 535).

 Desde já fica determinado o seguinte:

a) não havendo impugnação, desde já homologo os cálculos apresentado 

pela parte exequente, devendo o Sr. Gestor cumprir conforme disposto no 

art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil;

b) caso haja impugnação tempestiva, diga a parte exequente em 05 dias 

úteis, ficando advertida que, em caso de silêncio, este juízo irá presumir 

que concordou com os cálculos apresentado pelo INSS, hipótese em que 

desde já ficam estes então homologados, devendo o Sr. Gestor cumprir 

conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Registro 

que mesma providência deverá ser tomada no caso da parte exequente 

peticionar concordando expressamente com os cálculos apresentados 

pelo INSS;

c) havendo impugnação pelo INSS e expressa insurgência quanto a esta 

pela parte exequente, novamente conclusos para decisão.

 Ressalto que, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais mediante a exibição do instrumento celebrado, nos termos do 

art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, desde já defiro tal pedido, devendo ser 

feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, fica desde já também deliberado o seguinte:

 1 – quanto à eventual sucessão processual:

 Consigno que, caso ocorrido o falecimento do titular do direito 

previdenciário antes da satisfação, fica desde já determinado o seguinte 

de acordo com o art. 112 da Lei nº 8.213/91:

a) havendo dependentes habilitados na pensão por morte, pague-se a 

estes;

b) não existindo dependentes mas havendo herdeiros habilitados no feito 

por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser preenchido em partes 

iguais para os aludidos herdeiros;

c) inexistindo dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de 

cujus para que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser 

intimados pessoalmente para habilitar-se no presente feito.

 2 – quanto ao eventual excesso ao teto para RPV:

 Caso, após a homologação de valores, verificar-se que estes excedem 

ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos para requisição de pagamento 

mediante RPV, notadamente tendo em vista a incidência dos juros e 

correção monetária, fica determinado o seguinte:

a) intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, sendo 

certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono possua 

poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 
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como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;

b) não havendo renúncia, deverá a parte autora formalizar pedido de 

execução na forma do art. 534 do Código de Processo Civil c/c art. 100 da 

Constituição Federal de 1988, ficando desde já autorizada a requisição do 

pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.

 3 – quanto à eventual sucessão do procurador da parte:

 Caso a parte exequente tenha constituído novo patrono nos autos na 

fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que os honorários 

sucumbenciais incidem até a prolação da sentença, conforme Súmula 111 

do STJ, desde já autorizo a liberação, diretamente ao advogado que atuou 

na fase de conhecimento, da integralidade dos honorários de 

sucumbência.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160602 Nr: 10598-11.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR RAIMUNDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 160602.

 Vistos,

 Inicialmente, homologo o pedido de desistência do recurso (fls. 130v). 

Certifique-se.

 Remetam-se os autos à Instância Superior para reexame necessário, 

conforme determinado na sentença.

 Diante do reexame necessário da sentença, resta prejudicado o 

acolhimento do pedido de fls. 131, pois a sentença ainda não transitou em 

julgado.

 Às providências, devendo o processo ser cumprido prioritariamente, uma 

vez que está inserido na META 2/2018-CNJ.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136551 Nr: 6812-27.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 136551.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 145/146, uma vez que as parcelas em atraso 

serão pagas em uma única vez, conforme determinado na sentença.

 Por conseguinte, considerando que a parte apelada já apresentou 

contrarrazões, cumpra-se conforme disposto no art. 1.010 do CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202177 Nr: 16510-18.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERSIO NAZIAZENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 202177.

 Vistos,

 Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que informe o 

endereço atualizado da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Apresentado o endereço atualizado, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento.

 Decorrido o prazo e não havendo manifestação, intime-se a parte autora 

por edital, para requerer o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 120831 Nr: 20-91.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 120831.

 Vistos,

 A finalidade de dar conhecimento da liberação do dinheiro diretamente à 

parte foi atingida pela certidão de fls. 169, sendo do meu convencimento 

que, já tendo sido encerrada a prestação jurisdicional, qualquer 

providência em caso de eventual não recebimento pelos herdeiros não 

deve ocorrer neste processo.

 Assim, como a obrigação foi satisfeita, entendo que deve ser o feito 

extinto agora na fase de cumprimento.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo.

 Sem custas remanescentes.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 24 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189702 Nr: 6456-90.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERMINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 189702.

 Vistos,

 Diante da notícia do óbito da parte exequente, determino seja realizada a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 243 de 886



intimação do espólio, sucessores ou herdeiros, pelo Diário Oficial, para 

que se manifestem sobre o interesse na sucessão processual e 

promovam a habilitação, no prazo de 60 dias, sob pena de extinção, 

consoante dispõe o art. 313, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Permaneçam os autos suspensos pelo período acima (art. 313, inciso I, do 

Código de Processo Civil).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 131472 Nr: 1201-93.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 131472.

 Vistos,

 Considerando que a parte autora requereu o desarquivamento dos autos, 

intime-se a mesma para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Não havendo manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134272 Nr: 4334-46.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 134272.

 Vistos,

 Analisando a memória de cálculo de fls. 86, que foi homologada pela 

decisão de fls. 92, vejo que a controvérsia recai sobre a multa no valor de 

R$ 22.600,00 (fls. 89).

 Consultando o andamento do recurso noticiado às fls. 126, verifiquei que 

o mesmo ainda não teve decisão final (decisão liminar em anexo).

 Assim, diante da natureza do crédito discutido, entendo que devo por 

agora autorizar o levantamento apenas do valor incontroverso (dos 

valores indicados às fls. 116, verso, deverá ser descontado R$ 

22.600,00).

 Ante o exposto, autorizo o levantamento do valor incontroverso.

 Quanto ao restante, aguarde-se o julgamento do recurso interposto às fls. 

126.

 Se improvido o agravo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, 

desde já autorizo o levantamento do remanescente, independentemente de 

novo conclusão.

 Por outro lado, sendo provido o agravo, deverá ser restituído à União o 

valor ainda vinculado a este processo.

 Feito tudo isto, ao arquivo.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 114450 Nr: 4615-70.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO TOMAZ FILHO, ISAMAR NOEMIA DO 

NASCIMENTO TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 114450.

 Vistos,

 Nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, defiro o pedido de 

destaque dos honorários contratuais, pois exibido o contrato firmado, 

devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expeça-se a RPV e/ou precatório, devendo, em seguida, as partes ser 

intimadas para que requeiram o que de direito, conforme determina o art. 

11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25817 Nr: 2070-03.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NOEMIA PIRES BUSATO, AFONSO PIRES 

BUSATO, CLAUDIO BUSATO, ALBINO PIRES BUSATO, ANTONIO LUIS 

BUSATO, ALEXANDRE PIRES BUSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, Déborah Barbosa Camacho - OAB:11335, 

IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 25817.

 Vistos,

 Às fls. 213 foi determinada a intimação da parte autora para efetuar a 

individualização de valores para cada herdeiro, com a apresentação de 

demonstrativo de cálculo.

 A parte autora, às fls. 215/216, requereu a expedição de RPV apenas em 

nome da herdeira Genilda Busato, apresentando instrumento particular de 

renúncia de direitos hereditários dos demais herdeiros.

 Às fls. 222/224 o advogado Carlos Alberto de Alencar Campos alegou 

que era procurador da de cujus Noemia Pires Busato, aduzindo ter direito 

ao recebimento dos honorários sucumbenciais e honorários contratuais de 

30%, conforme tabela da OAB. Assim, requereu que os cálculos 

apresentados pelos herdeiros sejam refeitos, a fim de contemplar esses 

valores.

 Vieram os autos conclusos.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, indefiro o pedido de expedição de RPV apenas em nome da 

Sra. Genilda Busato, pois o instrumento particular apresentado às fls. 

218/219 não é o meio adequado para a renúncia/cessão de direitos 

hereditários, além de estar incompleto (apenas duas paginas).

 De acordo com o art. 1.793 do Código Civil, os direitos hereditários podem 

ser objeto de cessão, desde que realizado por escritura pública, razão 

pela qual, o instrumento particular apresentado não atende a forma 

prescrita em lei.

 Ademais, verifico que a Sra. Genilda Busato não comprovou sua 

condição de herdeira da de cujus Noemia Pires Busato.

 Portanto, o pedido de fls. 215/216 merece ser indeferido, devendo a parte 

autora apresentar a individualização do valor em partes iguais para os 

herdeiros habilitados.

 Com relação aos pedidos formulados às fls. 222/224, merece ser deferido 

apenas o pedido de recebimento do valor dos honorários sucumbenciais, 

pois comprovado nos autos que o advogado Carlos Alberto de Alencar 

Campos representou a parte autora na fase de conhecimento.

 Já quanto aos honorários contratuais, o art. 19, caput, da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, prevê a possibilidade de destaque dos honorários 

contratuais do montante da condenação, na forma disciplinada pelo art. 

22, § 4º da Lei nº 8.906/94, desde que juntado aos autos o respectivo 

contrato, antes da elaboração do requisitório.

 Assim, considerando que o subscritor da petição de fls. 222/224 não 

apresentou o contrato, o pedido de destaque dos honorários contratuais 

deve ser indeferido.

 Diante do exposto:

 Indefiro o pedido de fls. 215/216, devendo a parte autora apresentar a 

individualização do valor em partes iguais para o herdeiro habilitados.

 Proceda-se a inclusão no polo ativo da Sra. Rosinei Pires Busato Silva, 

pois comprovado às fls. 173/178 e fls. 181/191 sua condição de herdeira 

da Sra. Noemia Pires Busato.

 Exclua-se do polo ativo o espólio de Noemia Pires Busato, pois a 

sucessão processual se deu por seus herdeiros.

 Defiro parcialmente os pedidos de fls. 222/224, para autorizar apenas a 

expedição de RPV em favor do advogado Carlos Alberto de Alencar 

Campos, dos valores referente aos honorários sucumbenciais, 

observando-se o cálculo de fls. 205.

 Após, cumpra-se conforme disposto no art. 535, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Por fim, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155837 Nr: 4456-88.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMIRA NAGEL BACKENDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 155837.

 Vistos,

 Às fls. 104/105 a parte autora alegou a existência de saldo complementar 

no valor de R$ 3.155,79, sob o argumento de que os valores foram 

depositados sem a inclusão de juros moratórios, no período compreendido 

entre o pedido de cumprimento de sentença até o pagamento.

 Instado a se manifestar, o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 

requereu o indeferimento do pedido, uma vez que a execução já foi 

extinta.

 É o necessário à análise e decisão.

 A parte autora postula o recebimento de saldo remanescente, referente 

aos juros de mora do período compreendido entre o pedido de 

cumprimento de sentença até o pagamento.

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi devidamente 

intimada da expedição do RPV nos termos do art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, nada se manifestando.

 Posteriormente, a parte autora foi novamente intimada acerca dos ofícios 

de fls. 86/87 em que a Coordenadoria de execução judicial do TRF da 1ª 

Região informou o pagamento dos valores, corrigidos monetariamente e 

sem a inclusão de juros, oportunidade em que a parte autora apenas 

requereu a autorização para sua advogada levantar os valores, sem 

realizar qualquer insurgência quanto aos valores depositados.

 Conforme certidão de fls. 95, os alvarás foram entregues a advogada da 

parte autora, oportunidade em que foi intimada para, no prazo de 15 dias, 

se manifestar quanto ao prosseguimento do cumprimento de sentença, 

contudo, conforme certificado às fls. 101, a parte autora quedou-se inerte.

 Assim, às fls. 102 o cumprimento de sentença foi julgado extinto, em 

razão da satisfação da obrigação.

 Somente após a extinção do cumprimento de sentença é que a parte 

autora alegou a existência de saldo remanescente, devendo ainda ser 

destacado que não houve a interposição de recurso contra a sentença 

extintiva, tendo ela transitado em julgado.

 Portanto, diante da preclusão temporal e consumativa, o pedido de fls. 

104/105 não merece ser acolhido.

 Diante do exposto, indefiro o pedido de fls. 104/105 de pagamento de 

valor renascente, haja vista a ocorrência de preclusão temporal e 
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consumativa.

 Arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125376 Nr: 4326-06.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PIRES DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125376.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que foi interposto recurso de 

apelação em face da sentença proferida às fls. 121/123, bem como que a 

parte apelada já apresentou contrarrazões às fls. 136/142.

 Todavia, os autos ainda não foram remetido ao Tribunal Regional Federal, 

em razão dos reiterados pedidos formulados pela parte autora, para que o 

benefício fosse corrigido.

 Assim, diante da informação de que o benefício foi revisado às fls. 195, 

cumpra-se conforme disposto no art. 1.010 do CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154566 Nr: 3187-14.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVER DOS SANTOS DELA COLETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 154566.

 Vistos,

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, informar quanto ao 

interesse em convalidar as provas anteriormente produzidas, bem como 

quanto à pretensão em produzir outras provas, justificando-as.

 Em seguida, certificado o decurso dos prazos assinalados ou havendo 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 195195 Nr: 11003-76.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SANTOS GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 195195.

 Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197983 Nr: 13117-85.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 197983.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que a parte requerida ao ser 

intimada para implantar o benefício, se manifestou às fls. 125, sustentando 

que houve a cessação do benefício em virtude do cumprimento da 

determinação contida no art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8213/90.

 Todavia, verifico que não restou determinado na parte dispositiva da 

sentença a data de cessação do benefício.

 Diante disso, intime-se o INSS, na pessoa do gerente da APSADJ em 

Cuiabá-MT (fls. 125), para promover a implantação do benefício, em até 10 

dias úteis, caso ainda não tenha feito, sendo que não o fazendo incidirá 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada por agora em R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais).

 Por outro lado, verifico que foi interposto recurso de apelação em face da 

sentença proferida às fls. 91/92.

 Nessa esteira, considerando que a parte apelada foi devidamente 

intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 110), 

certifique o Sr. Gestor o decurso de prazo para tanto.

 Cumpridas as determinações acima, cumpra-se conforme disposto no art. 

1.010 do CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166062 Nr: 5187-50.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 166062.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que não houve deferimento do 

pedido de antecipação de tutela.

 Razão pela qual, indefiro o pedido de fls. 141.

Por fim, considerando que a parte apelada já apresentou contrarrazões, 

cumpra-se conforme disposto no art. 1.010 do CPC.
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 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 198281 Nr: 13400-11.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 198281.

 Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155492 Nr: 4118-17.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE DANIELE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 155492.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora formulou 

vários pedidos para que o benefício fosse implantado.

 Todavia, verifico que restou determinado na parte dispositiva da 

sentença, que o benefício de auxílio-doença foi concedido a partir do dia 

posterior ao da cessação administrativa do benefício (16/3/2012, fls. 99) 

até 8.9.2017 (seis meses a contar do laudo pericial).

 Diante disso, indefiro o pedido de fls. 167/168.

 Por outro lado, verifico que foi interposto recurso de apelação em face da 

sentença proferida às fls. 130/132.

 Nessa esteira, considerando que a parte apelada foi devidamente 

intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 145), 

certifique o Sr. Gestor o decurso de prazo para tanto.

 Feito isto, cumpra-se conforme disposto no art. 1.010 do CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 230063 Nr: 18558-13.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 230063.

 Vistos,

Inicialmente, cumpre-me registrar que a decisão que deferiu o pedido de 

antecipação de tutela pode ser revista a qualquer momento, nos termos do 

art. 296 do Código de Processo Civil.

 Nessa esteira, considerando que o auxílio-doença cessa pela 

recuperação da capacidade para o trabalho, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente documentos comprobatórios 

de que ainda está impossibilitada de exercer suas atividades, ante o lapso 

temporal decorrido desde o deferimento da antecipação de tutela, sob 

pena de revogação.

 Por fim, intime-se o perito nomeado para apresentar data e o local para a 

produção da prova pericial (fls. 71), procedendo-se em seguida a 

intimação das partes, devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos 

no prazo de 30 (trinta) dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125557 Nr: 4543-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THERESINHA SALAPATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125557.

 Vistos,

 Compulsando os autos, constatei que não foi possível realizar a intimação 

da parte autora Terezinha Salapata acerca da expedição de alvará nº 

387902-P/2018, em razão do seu falecimento, conforme certificado às fls. 

157.

 Assim, considerando que o § 3º do art. 450 da CNGC estabelece que o 

juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, 

total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação, 

determinei que minha assessoria entrasse em contato com a Sra. Marlene 

Salapata, filha da autora Terezinha Salapata, por meio do número de 

telefone descrito na certidão de fls. 157, a fim de informá-la acerca da 

autorização de levantamento de valores por meio do alvará nº 

387902-P/2018, ocasião em que ela afirmou que não havia recebido 

nenhum valor, assim como seus irmãos, também herdeiros da autora.

 Diante dessa informação e considerando que os valores foram sacados 

ainda em 22/03/2018 (fls. 162), determino a intimação da advogada 

Lucineia Rodrigues de Souza para que, no prazo de 05 dias, preste 

contas acerca dos valores levantados por meio do alvará nº 

387902-P/2018.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219651 Nr: 9651-49.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 219651.

 Vistos,

Inicialmente, cumpre-me registrar que a decisão que deferiu o pedido de 

antecipação de tutela pode ser revista a qualquer momento, nos termos do 

art. 296 do Código de Processo Civil.

 Nessa esteira, considerando que o auxílio-doença cessa pela 

recuperação da capacidade para o trabalho, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente documentos comprobatórios 

de que ainda está impossibilitada de exercer suas atividades, ante o lapso 

temporal decorrido desde o deferimento da antecipação de tutela, sob 

pena de revogação.

 Por fim, intime-se o perito nomeado para apresentar data e o local para a 

produção da prova pericial (fls. 57), procedendo-se em seguida a 

intimação das partes, devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos 

no prazo de 30 (trinta) dias.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247454 Nr: 14708-14.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE COSTA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 247454.

 Vistos,

Inicialmente, cumpre-me registrar que a decisão que deferiu o pedido de 

antecipação de tutela pode ser revista a qualquer momento, nos termos do 

art. 296 do Código de Processo Civil.

 Nessa esteira, considerando que o auxílio-doença cessa pela 

recuperação da capacidade para o trabalho, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente documentos comprobatórios 

de que ainda está impossibilitada de exercer suas atividades, ante o lapso 

temporal decorrido desde o deferimento da antecipação de tutela, sob 

pena de revogação.

 Por fim, considerando que mesmo intimado o perito nomeado permaneceu 

inerte, entendo por bem substituir o perito nomeado por outro.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Eli Ambrósio do Nascimento 

clínico geral, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo.

 Com fundamento na Resolução nº 305/14 do Conselho da Justiça Federal, 

especificamente o disposto na Tabela IV da referida Resolução, arbitro os 

honorários do Sr. Perito em R$ 200,00 (duzentos reais), facultando o 

expert justificar as razões pelas quais entende que é necessária a 

majoração do valor por este juízo, o que será oportunamente analisado.

 Aceito o encargo, deverá o Sr. Perito indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC:

 Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em 

que poderão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos 

(art. 477 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 152419 Nr: 1063-58.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PASCOAL NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150348 Nr: 10400-08.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 
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depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142860 Nr: 2324-92.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142362 Nr: 1767-08.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRTUDE CORDAO SANDRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145563 Nr: 5249-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 167191 Nr: 7191-60.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO DE FRANÇA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135660 Nr: 5856-11.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONITA FERREIRA SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 116668 Nr: 6711-58.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 149740 Nr: 9724-60.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 
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que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153019 Nr: 1692-32.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 176944 Nr: 19026-45.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUERINO ALVES TOLENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128475 Nr: 7386-84.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANIAS LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 
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4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128656 Nr: 7549-64.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CHAVIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136262 Nr: 6501-36.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145980 Nr: 5693-94.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORBANA DO NASCIMENTO PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119433 Nr: 9366-03.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIRGEM DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 101758 Nr: 670-12.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA AMARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155076 Nr: 3688-65.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SALOMAO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 134828 Nr: 4945-96.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANIO FELIX DE LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 
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insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 122860 Nr: 1908-95.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA CUNHA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 111286 Nr: 1518-62.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DOS SANTOS MATTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 65081 Nr: 6590-98.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOTORIVA BATTISTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT, IZA MARCIA 

COSTA - OAB:10834, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 
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levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 182591 Nr: 419-47.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI ARAUJO DE LIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 125480 Nr: 4422-21.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARBOSA CERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA 

NERI - OAB:24.846-MT, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 

16.904, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, MAYARA 

TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158000 Nr: 6597-80.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156198 Nr: 4801-54.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 255 de 886



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142325 Nr: 1727-26.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148243 Nr: 8113-72.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISMENIA VIEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 129415 Nr: 8250-25.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 
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3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126515 Nr: 5475-37.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS GRANZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155940 Nr: 4547-81.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 172978 Nr: 14584-36.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE CORDEIRO DE MACEDO BRANT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151706 Nr: 298-87.2013.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO RODRIGUES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167311 Nr: 7377-83.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROMÃO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155414 Nr: 4039-38.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE SIMOA DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137745 Nr: 8103-62.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA SANTOS, EVA ANA DA SILVA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 258 de 886



determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135837 Nr: 6052-78.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIONINA LAURA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127179 Nr: 6109-33.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRA FERREIRA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175460 Nr: 17403-43.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA ROSA DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 
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eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 172707 Nr: 14357-46.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160577 Nr: 10549-67.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 167921 Nr: 8263-82.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR WOLTOLINI LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144698 Nr: 4325-50.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA APARECIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127654 Nr: 6567-50.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ZANELATO MELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137751 Nr: 8111-39.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIDE PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 100090 Nr: 7209-28.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VICENTE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 
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recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 805 Nr: 1201-50.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABER CRESCER EDUCAÇÃO LTDA, ARIETE 

BARRETO DE MAGALHÃES, SELMA HELENA BARRETO DE MAGALHÃES 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Lorensini - 

OAB:6250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145504 Nr: 5194-13.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TANGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145030 Nr: 4688-37.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA MARIA JESUS FREITAS FUJIHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que, com o trânsito do julgado previdenciário, à 

exceção de hipótese de divergência das partes quanto a eventual 

liquidação, depende a conclusão do feito basicamente de atos ordinatórios 

e providências das partes.Considerando a necessidade de se dar 

efetividade ao principio da cooperação e imprimir celeridade aos feitos que 

já superaram a fase de conhecimento, visando a superação da realidade 

que ensejou o regime de exceção objeto do Provimento 5/2008-CM, 

determino o seguinte:a) em caso de IMPROCEDÊNCIA do pedido, 

oportunize-se vista ao INSS. Nada sendo requerido e tratando-se a parte 

autora de pessoa beneficiária da justiça gratuita, AO ARQUIVO com as 

baixas necessárias;b) em caso de PROCEDÊNCIA: (...) Desde já fica 

determinado o seguinte: (...) Outrossim, não havendo nenhuma 

insurgência após a requisição acima, desde já, com fundamento no art. 41, 

§ 3º da Resolução nº CJF-RES-2016/00405, DEFIRO a expedição de alvará 

de levantamento. (...) Além disso, deverá ser observado o disposto no § 

3º do art. 450 da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da 

decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de 

depósito judicial, à parte vencedora ou ao seu sucessor, ficando 

recomendado o seguinte:a) inicialmente deverá ser tentada a intimação 

postal;b) caso não seja a parte localizada pelo correio, INTIME-SE seu 

advogado para informar o endereço atual;c) caso esta providência não 

seja cumprida, INTIME-SE a parte via edital.Registro que estas 

providências não impedem a expedição imediata do alvará, na forma do § 

4º do art. 450 da CNGC.Por fim, fica desde já também deliberado o 

seguinte:1 – quanto à eventual sucessão processual: (...) 2 – quanto ao 

eventual excesso ao teto para RPV: (...) 3 – quanto à eventual sucessão 

do procurador da parte: (...) Ao final, depois de comprovado o 

levantamento de valores nos autos e comunicada a parte exequente, 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223164 Nr: 12560-64.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 223164.

 Vistos,

Às fls. 220/223 a parte autora requereu o aproveitamento da perícia 

realizada nos autos nº 165596 em trâmite neste juízo.

 Devidamente intimada para se manifestar, a parte requerida permaneceu 

inerte, conforme certidão de fls. 226.

 Nessa esteira, para que a perícia realizada na ação que visa a 

concessão de auxílio doença, seja admitida como prova emprestada, é 

necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: a) que ela 

tenha sido produzida sem vícios no processo de origem; b) a parte contra 

quem é utilizada tenha participado da coleta; c) tenha sido oportunizado o 

contraditório.

 No caso dos autos, verifico que houve o preenchimento destes 

requisitos, na medida em que a perícia juntada às fls. 221/223 foi realizada 

por perito nomeado por este juízo no processo em que a parte autora 

pleiteia a concessão de auxílio saúde em face da parte requerida.

 Além disso, em consulta processual no sistema Apolo nos autos nº 

165596, verifico que a parte requerida mesmo intimada para se manifestar 

acerca da referida perícia, esta permaneceu inerte, de modo que o laudo 

pericial foi homologado naqueles autos pela decisão proferida em 

01/02/2018.

 Assim, entendo viável o aproveitamento, a título de prova emprestada, do 

laudo pericial realizado no processo cód. n.º 165596 (fls. 221/225), por 

tratar-se de prova lícita e autorizada pelo art. 372 do Código de Processo 

Civil, que assim dispõe:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro 

processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o 

contraditório”.

 Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - RESTABELECIMENTO DO 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE SEM 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL REALIZADO NA 

JUSTIÇA FEDERAL - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO PROVA 

EMPRESTADA - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - ARTIGO 42 DA LEI Nº 

8.213/1991 – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE 

ALTERAÇÃO - SÚMULA 45/STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA - INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 

Admite-se o laudo pericial realizado na Justiça Federal, a título de prova 

emprestada na Justiça Estadual, quando observado rigorosamente o 

contraditório na realização. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 

de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que 

sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e 

incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também 

suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. “[...] Caso em 

que a sentença julgou o pedido procedente para converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data do laudo 

pericial. O Tribunal de origem, em reexame necessário, entendeu que o 

restabelecimento deveria ocorrer desde a data da cessação do auxílio, o 

que configura reformatio in pejus, vedada pela Súmula 45 do STJ. [...]”. 

(REsp 1600115/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016) (TJ-MT, Apelação / Remessa 

Necessária 138289/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/10/2017, 

Publicado no DJE 21/11/2017)

Por conseguinte, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, informem o interesse em produzir outras provas, justificando-as.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 27 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129001 Nr: 7846-71.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGANILDA DA ROCHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 129001.

 Vistos,

 Analisando a memória de cálculo de fls. 253/254, que foi considerada pela 

decisão de fls. 266, vejo que a controvérsia recai sobre o período das 

parcelas atrasadas.

 Consultando o andamento do recurso noticiado às fls. 270, verifiquei que 

o mesmo ainda não teve decisão final (decisão liminar em anexo).

 Assim, diante da natureza do crédito discutido, entendo que devo por 

agora autorizar a expedição da RPV e/ou precatório apenas do valor 

incontroverso, qual seja, R$ 25.645,19 (fls. 258). Nesse sentido o julgado 

ora colacionado:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. 

POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Discute-se a necessidade de 

trânsito em julgado dos embargos à execução para a liberação de parte 

incontroversa do débito. 2. Não há vedação legal ao prosseguimento da 

execução de parcela a respeito da qual não há litígio entre as partes. Ou 

seja, a execução pode prosseguir quanto à parte não embargada (artigo 

919, § 3º, do CPC/2015), que não é objeto de controvérsia entre as partes. 

3. Assim, considerada a existência de montante incontroverso sobre o 

qual não há impugnação, não antevejo óbice ao prosseguimento da 

execução da respectiva parcela, com a expedição de precatório ou RPV, 

e seu respectivo levantamento. 4. Contudo, deve-se frisar que possível 

reconhecimento de erro material, por não transitar em julgado, ensejará a 

devolução mediante compensação de valores indevidamente levantados 

ou, mesmo, desconto administrativo nas parcelas mensais (artigo 115 da 

Lei n. 8.213/1991), caso não seja viável o ressarcimento nestes autos. 5. 

Agravo de Instrumento provido.” (TRF 3ª Região, NONA TURMA, AI - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - 582008 - 0009383-21.2016.4.03.0000, Rel. 

JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 12/12/2016, e-DJF3 

Judicial 1 DATA:27/01/2017 ) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, autorizo a expedição da RPV e/ou precatório do valor 

incontroverso.

 Expedida a RPV e/ou precatório, intimem-se as partes para que requeiram 

o que de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Quanto ao restante, aguarde-se o julgamento do recurso interposto às fls. 

270.

 Se improvido o agravo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, 

desde já autorizo a expedição da RPV e/ou precatório, independentemente 

de nova conclusão, devendo o Sr. Gestor se atentar quanto às 

observações já dispostas acerca da expedição da RPV e/ou precatório, 

bem como do alvará.

 Se provido o agravo e já tendo sido realizado o levantamento do valor 

incontroverso, arquivem os autos com as cautelas de estilo.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 
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vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 123712 Nr: 2757-67.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ET, TDGT, MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 123712.

 Vistos,

 Nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, defiro o pedido de 

destaque dos honorários contratuais, pois exibido o contrato firmado, 

devendo ser feita a dedução da quantia devida à parte exequente.

 Expeça-se a RPV e/ou precatório, conforme já determinado às fls. 105, 

devendo, em seguida, as partes ser intimadas para que requeiram o que 

de direito, conforme determina o art. 11 da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103399 Nr: 2239-48.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DAS GRAÇAS DINIZ PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 103399.

 Vistos,

 Defiro a sucessão processual da autora Neuza das Graças Diniz Penha 

por seu dependente habilitado na pensão por morte (fls. 119), devendo 

ser realizadas as retificações necessárias.

 Nos termos do art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, defiro o pedido de 

destaque dos honorários contratuais formulado às fls. 108/109, pois 

exibido o contrato firmado, devendo ser feita a dedução da quantia devida 

à parte exequente.

 Por conseguinte, diante do cancelamento da RPV anteriormente expedida 

(fls. 157/160), determino a expedição de nova RPV, devendo, em seguida, 

as partes ser intimadas para que requeiram o que de direito, conforme 

determina o art. 11 da Resolução nº CJF-RES-2016/00405.

 Outrossim, não havendo nenhuma insurgência após a requisição acima, 

desde já, com fundamento no art. 41, § 3º da Resolução nº 

CJF-RES-2016/00405, defiro a expedição de alvará de levantamento.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo ser 

certificado que houve o seu estrito cumprimento.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

mesmo deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Além disso, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da 

CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho 

que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, ficando recomendado o seguinte:

a) inicialmente deverá ser tentada a intimação postal;

b) caso não seja a parte localizada pelo correio, intime-se seu advogado 

para informar o endereço atual;

c) caso esta providência não seja cumprida, intime-se a parte via edital.

 Registro que estas providências não impedem a expedição imediata do 

alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Ao final, depois de comprovado o levantamento de valores nos autos e 

comunicada a parte exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e 

cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 135607 Nr: 5776-47.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRADIS LAURA DO NASCIMENTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 135607.

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fls. 161/162, tendo em vista que a sentença proferida 

às fls. 119/120 transitou em julgado, conforme certidão de fls. 140.

 Sendo assim, a prestação jurisdicional já se exauriu, uma vez que o 

processo foi extinto sem resolução do mérito, por ausência das condições 

da ação, ante a inércia da parte autora, que deixou transcorrer in albis o 

prazo concedido para juntar o comprovante do indeferimento do 

requerimento administrativo.

 Intimem-se para fins recursais.

 Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125351 Nr: 4363-33.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR FINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125351.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que os autos retornaram do 

Tribunal Regional Federal para apreciação do pedido de fls. 135/136.

 Todavia, verifico que não houve deferimento do pedido de antecipação de 

tutela.

 Razão pela qual, indefiro os pedidos de fls. 135/136 e fls. 150.

Por outro lado, defiro a alteração requerida às fls. 151/152.

Por fim, cumpra-se conforme disposto no art. 1.010 do CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199386 Nr: 14316-45.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENEUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 199386.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que foi interposto recurso de 

apelação em face da sentença proferida às fls. 62/64, bem como que a 

parte apelada já apresentou contrarrazões às fls. 78/81.

 Todavia, os autos ainda não foram remetido ao Tribunal Regional Federal, 

em razão dos reiterados pedidos formulados pela parte autora, para que 

fosse implantado o benefício.

 Nessa esteira, verifico que não foi deferido o pedido de antecipação de 

tutela na sentença.

 Diante disso, indefiro os pedidos de fls. 90/91, fls. 96 e fls. 98.

 Por fim, cumpra-se conforme disposto no art. 1.010 do CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 24 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118409 Nr: 8393-48.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO JOSE MATTJIE ME, ENIO JOSE MATTJIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerida para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178416 Nr: 20540-33.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NIRLEI MARIA BALDO PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO 

FORCINITTI VALERA - OAB:PR/59572-A, THIAGO GUARDABASSI 

GUERRERO - OAB:320490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerida para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 16187 Nr: 2393-13.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACAR COMERCIO E TRASPORTE DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERRARINI E NATT FERRARINI, JAIME 

FERRARINI, TANIA ANTONIA NATT FERRARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 Intimação da parte Executada para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145089 Nr: 4750-77.2012.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DONIZETE SEMENÇATO, LUIZA RUVIO 

SEMENÇATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA AUGUSTA MOTA, JOSÉ MIRANDA DA 

COSTA, CLEODENICE CARDOSO BITENCURT DA COSTA, ESPOLIO DE 

VALENTIM RIGUETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, HERMES DA SILVA - OAB:MT 14.884, MARY 

ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281636 Nr: 10347-17.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY PEGO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 
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OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Intimação da parte autora para devolver os autos na secretaria, nos 

termos da portaria n. 03/2018/Gab, onde determina a realização de 

Correição Ordinária na Quinta Vara Cível desta Comarca de Tangara da 

Serra MT, no período de 27 de agosto de 2018 a 26 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1187 Nr: 13-32.1992.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, CLAIR ANTONIO SOCBZAK, SILVIA ROSA RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, LUIZ 

MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

DiligÊncie-se na forma requreida, bem como junto aos demais entes 

conveniados, procedendo-se a intimação pessoal dos executados da 

penhora e avaliação apresentada.

Sem prejuízo, considerando-se que os executados foram citados por 

edittal, nomeio a Defensoria Publica para atuar como curadora dos 

mesmos, devendo ser aberta vista dos autos a mesma para promover a 

defesa do interesses dos executados citados por edital.

Obtendo-se exito na intimação pessoal dos devedores sobre a penhora e 

avaliação e não sendo apresentada impugnação intime-se o exequente 

para que se manifeste sobre interesse na adjudicação dos veiculos ou 

indique leiloeiro para a realização de Hasta Pública.

Intimem-se Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 287890 Nr: 3475-98.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES RONDON CENTURION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:24463/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 65271 Nr: 5398-33.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER CAETANO 

LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos,

Objetivando readequar a pauta em razão da necessidade de realizar júris 

de réus presos, lamentando o inconveniente, altero a data da sessão para 

o dia 30/11/2018, às 08h 30min.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 277868 Nr: 7328-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ALBRECHT, LIDIO MIRANDA DA 

SILVA, LOURIVAL ANTUNES, MARIO DOS SANTOS FERREIRA, JORGE 

LUIDI OLIVEIRA BERNARDES, LUIZ MAURO SILVA, ALINE VIEIRA DUARTE, 

JADINA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Luiz Mauro Silva, Cpf: 03808175192 Filiação: Mauro Luiz 

Severino da Silva e Cilene Silva, data de nascimento: 09/04/1991, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, , Endereço: Rua 20 1297-S, Bairro: Jd. 

Itapirapua, Cidade: Tangará da Serra-MT

Réu(s): Jadina Rodrigues da Silva, Cpf: 73731560100, Rg: 1491657-6 SSP 

MT Filiação: Valdecir Rodrigues da Silva e Joracir Rodrigues da Silva, data 

de nascimento: 02/12/1987, brasileiro(a), natural de Tangará da serra-MT, 

solteiro(a), do lar, Endereço: Estrada 05, 280 S, Bairro: Uirapuru, Cidade: 

Tangará da Serra-MT

Finalidade:NOTIFICAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:ART. 33 e 35 da Lei 11.343/06

Decisão/Despacho:Vistos, Douglas Albrecht, Lidio Miranda da Silva, Luiz 

Mauro Silva, Jorge Luidi Oliveira Bernardes, Mario dos Santos Ferreira, 

Lourival Antunes, Jadiana Rodrigues da Silva e Aline Vieira Duarte, foram 

denunciados como incursos nas sanções dos artigos 33, “caput” e 35, 

“caput”, da Lei nº 11.343/2006. Decretada a prisao preventiva de Douglas 

Albrecht, Lídio Miranda da Silva, Jorge Luidi Oliveira Bernardes, Lourival 

Antunes e Aline Vieira Duarte no processo cautelar de código 228615, 

que gerou a presente ação penal, todos foram presos em janeiro do 

corrente ano. A inicial acusatória foi oferecida no dia 23 de abril de 2018, 

estando o procedimento na fase de notificação e apresentação de defesa 

preliminar. Instado a manifestar, o MPE pediu a notificação dos 

denunciados Mário dos Santos Ferreira e Aline Vieira Duarte, por meio de 

carta precatória a ser encaminhada para Cuiabá, local onde estão 

segregados. Requereu, ainda, a citação editalícia dos réus Luiz Mauro da 

Silva e Jádina Rodrigues da Silva, bem como pela decretação da prisão 

preventiva de Luiz Mauro da Silva. Pugnou também pelo desapensamento 

dos autos de código 273298 e da representação de código 228615. É o 

relato do necessário. Fundamento. Decido. Consoante relatado, os 

acusados Douglas Albrecht, Lídio Miranda da Silva, Jorge Luidi Oliveira 

Bernardes, Lourival Antunes e Aline Vieira Duarte estão presos a mais de 

180 dias e o procediemnto ainda está na fase inicial. Tendo em vista o 

tempo de segregação e, ainda, que alguns processados respondem ao 

processo em liberdade por ausência de decreto da prisão processual, 

entendo que não mais existem fundamentos para manutenção da medida 

privativa de liberdade anteriormente determinada. Por entender oportuno, 

trago à baila julgados do TJ/MT: 52331440 - RECURSO EM SENTIDO 

ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA 

PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO CARCER AD CAUTELAM 

DO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE DO DELITO E NA 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA 

MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA AUSENTES POR NÃO MAIS 

PERSISTIREM OS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA 

INOCÊNCIA. APLICABILIDADE DO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA 

(ART. 7º, ITENS 1, 2, 3 E 6). INSTRUÇÃO ENCERRADA. FIXAÇÃO DE 

CONTRACAUTELA PARA QUE O RECORRIDO MANTENHA DISTÂNCIA 

DAS VÍTIMAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não merece 

prosperar a tese sustentada no recurso em sentido estrito manejado pelo 

Ministério Público, objetivando a restituição do carcer ad cautelam que era 

imposto ao recorrido e foi desconstituído pelo juiz de primeiro grau, por 

não mais subsistirem os motivos que ensejaram o Decreto cautelar. 

Todavia, é cediço que a prisão preventiva pode ser decretada se os autos 

demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos novos 
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que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com 

a disposição contida na segunda parte do art. 316 do referido Codex, cuja 

situação não viola o princípio da presunção do estado de inocência, 

consagrado no art. 5º, LVII, da Carta Política e no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 

do Pacto de San José da Costa Rica. Recurso desprovido. (TJMT; RSE 

57512/2018; Guarantã do Norte; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg. 

15/08/2018; DJMT 23/08/2018; Pág. 91). 52301829 - HABEAS CORPUS. 

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM 

PREVENTIVA. TESES DE IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE 

PERPETRADO E DE NEGATIVA DE AUTORIA. ENUNCIADOS Nº 27 E Nº 42 

DO IUJ Nº 101532/2015 DESSE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDA 

CONSTRITIVA IMPOSTA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA QUE SE 

MOSTRA DEMASIADAMENTE GRAVOSA. SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES 

NÃO PRISIONAIS. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO EXIGE A MEDIDA 

EXTREMADA. INCREPADO DE APENAS 18 (DEZOITO) ANOS, SEM 

QUALQUER OUTRO REGISTRO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS 

DE QUE, SOLTO, CAUSARÁ PREJUÍZOS AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO OU À COLETIVIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR 

A PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. 

Conforme o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, 

respectivamente, nos Enunciados nº 27 e nº 42 do Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, aprovado à 

unanimidade pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “eventuais 

irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão 

da sua homologação e conversão em prisão preventiva” e “não se revela 

cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do 

delito”, o que dispensa maiores discussões acerca das teses defensivas 

de existência de irregularidades no flagrante perpetrado e de negativa de 

autoria, nos termos do art. 51, inc. I-C, alínea c, do RITJMT. Nada obstante 

a inexistência de dúvidas quanto à presença dos indícios de autoria, à 

prova da materialidade delitiva e à necessidade de garantir a ordem 

pública, a situação fática demonstrada nos autos indica que a submissão 

do paciente, de apenas 18 (dezoito) anos, sem qualquer outro registro 

criminal, à medida extremada é demasiadamente gravosa, mormente 

porque não existe qualquer indicativo concreto de que, solto, voltará a 

delinquir, pelo que se mostra suficiente e adequada, para os fins 

acautelatórios pretendidos, a substituição da constrição cautelar por 

restrições alternativas, dispostas no art. 319 do CPP. Ordem concedida. 

Prisão preventiva substituída por cautelares não prisionais. (TJMT; HC 

70612/2017; Rondonópolis; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg. 05/07/2017; 

DJMT 10/07/2017; Pág. 139) . Assinalando que os fins acautelatórios 

almejados quando da ordenação da segregação já foram alcançados por 

meio da duração da prisão processual, respeitando entendimentos 

diversos, decido: 1 – REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 

DESFAVOR DE DOUGLAS ALBRECHT, LIDIO MIRANDA DA SILVA, JORGE 

LUIDE OLIVEIRA BERNARDES, LOURIVAL ANTUNES E ALINE VIEIRA 

DUARTE A SUBSTITUINDO PELAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES: 

1.1 - Comparecimento bimestral (a cada dois meses) na secretaria da 1ª 

vara, devendo os processados trazerem comprovante de residência e de 

atividade lícita. 1.2 - Comparecimento em todos os atos processuais. 1.3 - 

Não de envolver em outros ilícitos, incluindo o uso de drogas. 2 - 

Expeça-se o Alvará de Soltura em favor dos acusados, SE POR OUTRO 

MOTIVO NÃO ESTIVEREM PRESOS, O QUE DEVERÁ SER CERTIFICADO. 3 

- ATUALIZE-SE NO APOLO A SOLTURA DOS RÉUS E RETIRE A TARJA 

PRETA. 4 – DETERMINO, AINDA, A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA A 

SER ENCAMINHADA PARA COMARCA DE CUIABÁ/MT, COM AS SEGINTES 

FINALIDADES: 4.1 – NOTIFICAÇÃO DOS DENUNCIADOS MARIO DOS 

SANTOS FERREIRA E ALINE VIEIRA DUARTE PARA RESPONDER À 

ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, DEVENDO 

CONSTAR NO MANDADO QUE, NA RESPOSTA, PODERÃO ARGUIR 

PRELIMINARES E ALEGAR TUDO QUE INTERESSE À SUA DEFESA, 

OFERECER DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS 

PRETENDIDAS E ARROLAR TESTEMUNHAS, ATÉ O MÁXIMO DE 05 

(CINCO), QUALIFICANDO-AS E REQUERENDO A INTIMAÇÃO, QUANDO 

NECESSÁRIA. 4.2 - SOLTURA DOS PROCESSADOS DOUGLAS 

ALBRECHT E ALINE VIEIRA DUARTE, SE NÃO ESTIVEREM PRESOS POR 

OUTRO MOTIVO. 5 – NOTIFIQUE-SE, VIA EDITAL, OS DENUNCIADOS LUIZ 

MAURO SILVA E JADINA RODRIGUES DA SILVA, PARA RESPONDEREM À 

ACUSAÇÃO, POR ESCRITO, NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, DEVENDO 

CONSTAR NO MANDADO QUE, NA RESPOSTA, PODERÃO ARGUIR 

PRELIMINARES E ALEGAR TUDO QUE INTERESSE À SUA DEFESA, 

OFERECER DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS 

PRETENDIDAS E ARROLAR TESTEMUNHAS, ATÉ O MÁXIMO DE 05 

(CINCO), QUALIFICANDO-AS E REQUERENDO A INTIMAÇÃO, QUANDO 

NECESSÁRIA. 6 – DETERMINO DESAPENSAMENTO DA DOS AUTOS DE 

CÓDIGO 273298. Ciência ao MPE e à Defesa. Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 269223 Nr: 210-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONE COSTA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 Vistos,Recebo a Denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação 

dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do CPP.Considerando os critérios do art. 394 do CPP, 

consigno que o procedimento será o comum e objetivando a celeridade 

processual, determino:1 – A citação do denunciado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10(dez) dias, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco) 

ou 8 (oito) – dependendo do rito a ser seguido -, qualificando-as e 

requerendo a intimação, quando necessária. 3.1 – Estando o demandado 

segregado, desde já, determino o encaminhamento do necessário para 

sua citação, nos termos acima registrados. 3.2 – Não havendo notícias de 

sua prisão, vista ao Ministério Público para informação da localização do 

processado em até cinco dias. Informado o endereço, cite-se. 3.3 - Em 

caso de requerimento ministerial para citação editalícia, desde já, em 

consonância com o que dispõe o art. 361 do CPP, defiro o pedido e 

determino a realização do ato por meio de edital, com prazo de 15 dias. 3.4 

– Decorrido o lapso temporal para resposta do réu citado por edital, 

certifique-se e vista ao MPE. 4. Defiro os pedidos contantes na cota 

ministerial.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 205258 Nr: 18879-82.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR FAVORITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 Vistos,

Trata-se de executivo de pena em que o reeducando, por meio da 

Defensora Pública, pediu: a) a homologação do cálculo de fl. 79 e; b) a 

concessão do indulto estabelecido no decreto 9.246/2017, com a 

consequente extinção da punibilidade, com fulcro no art. 107, inciso II, do 

Código Penal.

Instado a se manifestar o douto Promotor de Justiça foi favorável aos 

pedidos (fls. 86/87).

 É o relato do necessário. Decido.

 Diante da concordância das partes, homologo a derradeira conta 

apresentada.

 Compulsando os autos, verifico que o reeducando faz 'jus' a benesse do 

indulto natalino, concedido em 21/12/2017, por meio do Decreto nº 

9.246/2017, vejamos: "Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às 

pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, 

tenham cumprido: I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da 

pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou 

violência a pessoa (..)".

Da análise dos autos e ainda de acordo com o cálculo acostado à fl. 79, 

observo que até o dia 21/12/2017 o recuperando cumpriu mais de um 

terço da sua pena. Assim, tendo o recuperando direito ao indulto em 

questão, deve sua pena ser extinta, nos termos do que dispõe o art. 107, 

inciso II, do Código Penal.

Pelo exposto, declaro extinta a punibilidade do recuperando Valdeir 

Favorito, nos termos do art. 107, II, do Código Penal c\c art. 1°, I, do 

Decreto nº 9.246/2017.
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Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 101631 Nr: 513-39.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Ramos Lopes, OLAIR RAMOS LOPES, 

MARCOS MARQUES FERNANDES, IVO DOMINGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, MARIA APARECIDA RODRIGUES SABARA - 

OAB:10950, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Marcos Marques Fernandes, Cpf: 92952941149, Rg: 

14815389 SSP MT Filiação: Andrelino Fernandes Filho e Marina Marques 

Fernandes, data de nascimento: 28/03/1983, brasileiro(a), natural de Salto 

do ceu-MT, solteiro(a), trabalhador braçal, Endereço: Rua 17, S/n, Bairro: 

Vila Esmeralda, Cidade: Tangará da Serra-MT

Réu(s): Olair Ramos Lopes, Rg: 16533526 SSP MT Filiação: Olavo Teixeira 

Lopes e Ana Rosa Ramos Lopes, data de nascimento: 21/09/1983, 

brasileiro(a), natural de Sao jose dos quatro marco-MT, , jardineiro, 

Endereço: Rua Brasilia Nº608, Bairro: Jardim Popular, Cidade: Sao Jose 

dos Quatro Marco-MT

Réu(s): Valdecir Ramos Lopes, Cpf: 98618628115, Rg: 1204054-1 SSP MT 

Filiação: Olavo Teixeira Lopes e Ana Rosa Ramos Lopes, data de 

nascimento: 27/06/1981, brasileiro(a), natural de S.jose dos quatro 

marcos-MT, solteiro(a), Endereço: Fazenda Boa Vista 09 Km Saindo de 

Caceres Sentido Lambari do Oeste, Cidade: Cuverlandia-MT

Finalidade:SENTENÇA

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:DISPOSITIVO

 Ante ao exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 09/10 e o faço para 

CONDENAR os réus Valdecir Ramos Lopes, Olair Ramos Lopes e Marcos 

Marques Fernandes, já qualificados nos autos, apenas nas penas do 

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e para o fim de ABSOLVÊ-LOS da 

imputação do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 

386, VII, do CPP.

 Pelos mesmos motivos, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus Ivo 

Domingues Silva, Valdecir Ramos Lopes, Olair Ramos Lopes e Marcos 

Marques Fernandes, com relação aos crimes descritos no art. 12 da Lei nº 

10.826/2006 e art. 1º da Lei nº 2.252/54, em razão da PRESCRIÇÃO da 

pretensão punitiva na forma do art. 107, IV c/c art. 109, IV, ambos do 

Código Penal.

 Ainda pelos mesmos motivos, ABSOLVO o réu Ivo Domingues da Silva da 

imputação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/6006, com 

fulcro no art. 386, VII, do CPP.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada aos réus Valdecir Ramos Lopes, Olair Ramos Lopes e 

Marcos Marques Fernandes, individualmente.

DO DA DOSIMETRIA DA PENA

 DO RÉU VALDECIR RAMOS LOPES

 PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

 A Lei nº 11.343/2006 atribui para o crime positivado em seu artigo 33, 

caput, a pena de cinco (05) a quinze (15) anos de reclusão e pagamento 

de 500 a 1.500 dias-multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito.

 Seus antecedentes são ruins, conforme certidão de antecedentes 

criminais em anexo.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

 Também não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, 

diante da inexistência de aferição especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que em delito de 

narcotráfico a torpeza é própria do tipo.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências a teor do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza 

da droga apreendida, qual seja: “pasta-base”, demonstra a necessidade 

de uma sanção mais grave, mormente porque leva à dependência com 

enorme facilidade. Em outras palavras, em comparação com as demais 

drogas ilícitas, por ter o acusado lançado mão daquela, merece uma 

sanção mais aguda. No ponto, Guilherme de Souza Nucci ressalta que: “a 

natureza e quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado 

no preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) 

fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos 

também constantes do art. 59 do Código Penal ”.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, eis que, sendo o 

Estado o sujeito passivo do crime em questão, resta prejudicada a análise 

desta circunstância.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais e quantia de 

droga aprendida (67,32g de paste base de cocaína), entendo que para a 

prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização da 

implicada, a PENA-BASE deve ser acima do mínimo legal. FIXO-A, portanto, 

em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 

(seiscentos e oitenta) dias multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, não há atenuantes e agravantes, 

mantendo-se a pena intermediária em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 

20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

 Na terceira fase de fixação da pena, verifico ser impossível aplicar a 

causa de diminuição especial constante do § 4º artigo 33 da Lei nº 

11.343/2006, uma vez que o condenado é useiro e vezeiro na prática de 

crimes, conforme já destacado no tópico acima.

Em tempo, RECONHEÇO a causa de aumento prevista no inciso VI do art. 

40 da Lei n. 11.343/06, pelas razões já transcritas nesta sentença, na 

parte da fundamentação.

Bem por isso, ELEVO a pena em 1/6, razão pela qual chego à pena de 07 

(sete) anos e 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e 793 

(setecentos e noventa e três) dias-multa.

 Assim, inexistindo causa de diminuição da pena, TORNO A PENA 

DEFINITIVA do condenado Valdecir Ramos Lopes em SETE (07) ANOS E 

ONZE (11) MESES E OITO (08) DIAS DE RECLUSÃO e 793 (setecentos e 

noventa e três) DIAS MULTA, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/20 

do salário mínimo vigente à data do fato (04/01/2008), que deverá ser 

atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da 

Lei Substantiva Penal, haja vista a situação econômica do réu, nos termos 

do artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela inexistência de 

outras circunstâncias que possam modificá-la.

 O REGIME INICIAL de cumprimento da pena do réu Valdecir Ramos Lopes 

será o FECHADO, pois, não obstante o montante da pena (7 anos e 11 

meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa) comporte, a princípio, o 

regime inicial semiaberto, o fato de a pena-base ter sido estabelecida 

acima do mínimo legal, ante a reiteração delitiva e as circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, demonstra a necessidade do regime mais 

gravoso, nos termos do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 

art. 42 da Lei n. 11.343/2006, conforme orientação jurídica do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, 

CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU 

LIMINARMENTE O WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE 

QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA 

SUPREMA CORTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

POSSIBILIDADE. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO 

PARA REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REDISCUSSÃO 

DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA 

PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA 

DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO 

HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO 

CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, 

bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores 

para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do 

habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório 
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inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira 

Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira 

Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, 

Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014. 2. As 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando 

desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do 

mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso. 

3. A revisão das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como das 

causas de aumento e de diminuição consideradas pelo juízo natural é 

inadmita na via eleita, porquanto enseja revolvimento fático-probatório dos 

autos. Precedente: HC n.º 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, 

DJe de 23/08/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado pela prática do 

crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerada 

reincidência específica e pelos maus antecedentes em virtude da 

reiteração no envolvimento com drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 

(dez) meses de reclusão pela prática do delito de tráfico internacional de 

entorpecentes, tipificado no art. 33 c/c art. 40, I da Lei 11.343/06. 5. A 

competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar 

habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, 

alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não 

está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 

6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão 

criminal. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 131065 AgR, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE 

CONDENADO À PENA CORPORAL DE 8 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, 

EM REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EXCLUIU A VALORAÇÃO 

DESFAVORÁVEL DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, SEM REFLEXO 

NA PENA. PROPORCIONALIDADE. OFENSA. PENA-BASE REDUZIDA, 

CONSIDERANDO A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE DUAS 

CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DA QUANTIDADE/NOCIVIDADE DA 

DROGA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, PARA A REDUÇÃO 

DA PENA-BASE, ANTE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. 

POSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO 

MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO.

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir 

o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a 

espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo 

em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da 

existência de eventual coação ilegal. - A dosimetria da pena insere-se 

dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às 

particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente 

passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos 

parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Hipótese em que há coação ilegal quando o Tribunal local, em julgamento 

de recurso exclusivo da defesa, mesmo após excluir dois vetores 

desfavoráveis na aplicação da pena-base, mantém a sanção fixada pelo 

sentenciante, sem reduzir proporcionalmente o quantum de pena arbitrado. 

Em decorrência, remanescendo como desfavoráveis a 

quantidade/nocividade da droga apreendida (crack), nos termos do art. 42 

da Lei n. 11.343/2006, e considerando as duas condenações definitivas 

pelo delito tráfico de entorpecentes valoradas a título de maus 

antecedentes, o que enseja a necessidade de se emprestar um maior rigor 

a dito vetor, deve a pena-base afastar-se em 1/3 do mínimo legal. 

Precedentes. - A lei não prevê as frações a serem aplicadas no caso de 

incidência de atenuantes e agravantes. Contudo, este Superior Tribunal de 

Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração 

inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada. 

Precedentes. - No caso, configura constrangimento ilegal a redução da 

pena basilar em patamar inferior a 1/6, ante a atenuante da confissão, sem 

fundamentação concreta e de forma desproporcional ao aumento da 

pena-base. - Embora o novo montante da pena (5 anos, 6 meses e 20 dias 

de reclusão) comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, o fato de a 

pena-base ter sido estabelecida acima do mínimo legal, ante a presença de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis, demonstra a necessidade do 

regime mais gravoso, nos termos do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do 

Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Habeas 

corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, apenas para reduzir 

as penas para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial 

fechado, e 554 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 

(HC 386.418/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017)

 Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade insta observar que 

“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia 

constitucional da presunção de inocência.” (Súmula nº 09 do STJ). Desse 

modo, com base no art. 59 da Lei de Tóxicos, entendo que o condenado 

deverá ser preso até o julgamento de eventual recurso, máxime porque 

permaneceu foragido do distrito da culpa desde a citação para os termos 

desta ação penal, tendo em mira ainda o regime imposto para o 

cumprimento da pena, e se fazem presentes, com base em fatos 

concretos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, como já 

destacado nas decisões anteriores que ficam fazendo parte integrante 

desta sentença.

 Sendo assim, NÃO LHE CONCEDO A POSSIBILIDADE DE APELAR EM 

LIBERDADE, razão porque DECRETO a prisão preventiva do réu Valdecir 

Ramos Lopes, com fulcro nos artigos 312 – garantia da ordem pública, 

ante a reiteração delitiva e para efetividade da aplicação da lei penal, pois 

se encontra foragido do distrito da culpa desde a citação pessoal para os 

termos desta ação penal - e 313, inciso I, do CPP, devendo a Secretaria 

Judiciária providenciar o necessário para efetividade da prisão do réu.

Conforme entendimento jurisprudencial adotado pelo STF, tanto a 

substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, bem 

como a suspensão condicional da pena, são aplicáveis aos crimes de 

tráfico (HC 119783, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 

julgado em 10/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 

30-03-2016 PUBLIC 31-03-2016). Entrementes, a pena final aplicada não 

condiz com a possibilidade de aplicação de tais institutos, por ser acima do 

limite legal permitido para tanto.

 DA DOSIMETRIA DA PENA

 DO RÉU OLAIR RAMOS LOPES

 PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

 A Lei nº 11.343/2006 atribui para o crime positivado em seu artigo 33, 

caput, a pena de cinco (05) a quinze (15) anos de reclusão e pagamento 

de 500 a 1.500 dias-multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito.

 Seus antecedentes não são bons, uma vez que o réu já possui três 

condenações criminais, por fatos anteriores, transitadas em julgado, 

sendo uma delas, no caso o processo nº 7659-5.2006.811.0055, Código 

Apolo nº 128884, da Comarca de Mirassol do Oeste/MT, utilizadas nesta 

primeira fase, como antecedente desfavorável, e a outra, será utilizada na 

segunda fase, para caracterizar a reincidência.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

 Também não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, 

diante da inexistência de aferição especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que em delito de 

narcotráfico a torpeza é própria do tipo.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências a teor do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza 

da droga apreendida, qual seja: “pasta-base”, demonstra a necessidade 

de uma sanção mais grave, mormente porque leva à dependência com 

enorme facilidade. Em outras palavras, em comparação com as demais 

drogas ilícitas, por ter o acusado lançado mão daquela, merece uma 

sanção mais aguda. No ponto, Guilherme de Souza Nucci ressalta que: “a 

natureza e quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado 

no preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) 

fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos 

também constantes do art. 59 do Código Penal ”.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, eis que, sendo o 

Estado o sujeito passivo do crime em questão, resta prejudicada a análise 

desta circunstância.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais e quantia de 

droga aprendida (67,32g de paste base de cocaína), entendo que para a 

prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização da 

implicada, a PENA-BASE deve ser acima do mínimo legal. FIXO-A, portanto, 

em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 
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(seiscentos e oitenta) dias multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma 

atenuante. De outro lado, há a presença da agravante da reincidência 

(Executivo de pena nº 7659-05.2006.811.0055, Código 58190), razão por 

que ELEVO em 1/6 a pena intermediária, FIXANDO-A em 07 (sete) anos e 

11 (onze) meses e 08 (oito) de reclusão e 793 (setecentos e noventa e 

três dias) dias multa.

 Na terceira fase de fixação da pena, verifico ser impossível aplicar a 

causa de diminuição especial constante do § 4º artigo 33 da Lei nº 

11.343/2006, uma vez que o condenado é useiro e vezeiro na prática de 

crimes, tratando-se de reincidente, conforme já destacado no tópico 

acima.

 Por outro lado, ainda nesta terceira fase de fixação da pena, conforme já 

mencionado na fundamentação acima exposta, presentes no caso em 

apreço a causa de aumento de pena tipificada no artigo 40, inciso VI da 

Lei 11.343/2006.

Assim, considerando a quantidade e a natureza da droga localizada 

(67,32g de pasta base de cocaína), de modo que a disseminação do 

entorpecente não seria tão vultosa; contudo, não se podendo deslembrar 

que a utilização de crianças ou adolescentes na cena do tráfico é 

inadmissível, quanto à causa de aumento tipificada no artigo 40, inciso VI, 

da Lei 11.343/2006, entendo suficiente AUMENTAR a pena em seu grau 

mínimo, 1/6, encontrando, assim, um subtotal de nove (09) anos e três (03) 

meses e quatro (04) dias de reclusão e 925 (novecentos e vinte e cinco) 

dias multa.

 Assim, inexistindo causa de diminuição da pena, TORNO A PENA 

DEFINITIVA do condenado Olair Ramos Lopes em NOVE (09) ANOS E 

TRÊS (03) MESES E QUATRO (04) DIAS DE RECLUSÃO e 925 (novecentos 

e vinte e cinco) DIAS MULTA, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/20 

do salário mínimo vigente à data do fato (04/01/2008), que deverá ser 

atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da 

Lei Substantiva Penal, haja vista a situação econômica do réu, nos termos 

do artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela inexistência de 

outras circunstâncias que possam modificá-la.

O REGIME INICIAL de cumprimento da pena do réu Olair Ramos Lopes será 

o FECHADO, consoante artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

 Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade insta observar que 

“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia 

constitucional da presunção de inocência.” (Súmula nº 09 do STJ). Desse 

modo, com base no art. 59 da Lei de Tóxicos, entendo que o condenado 

deverá ser preso até o julgamento de eventual recurso, máxime porque 

permaneceu foragido do distrito da culpa desde a citação para os termos 

desta ação penal, tendo em mira ainda o regime imposto para o 

cumprimento da pena, e se fazem presentes, com base em fatos 

concretos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, como já 

destacado nas decisões anteriores que ficam fazendo parte integrante 

desta sentença.

 Sendo assim, NÃO LHE CONCEDO A POSSIBILIDADE DE APELAR EM 

LIBERDADE, razão porque DECRETO a prisão preventiva do réu Olair 

Ramos Lopes, com fulcro nos artigos 312 – garantia da ordem pública, 

ante a reiteração delitiva e para efetividade da aplicação da lei penal, pois 

se encontra foragido do distrito da culpa desde a citação pessoal para os 

termos desta ação penal - e 313, incisos I e II, do CPP, devendo a 

Secretaria Judiciária providenciar o necessário para efetividade da prisão 

do réu, requisitando-se informações junto à SEJUDH acerca da prisão do 

réu neste Estado de Mato Grosso.

Conforme entendimento jurisprudencial adotado pelo STF, tanto a 

substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, bem 

como a suspensão condicional da pena, são aplicáveis aos crimes de 

tráfico (HC 119783, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 

julgado em 10/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 

30-03-2016 PUBLIC 31-03-2016). Entrementes, a pena final aplicada não 

condiz com a possibilidade de aplicação de tais institutos, por ser acima do 

limite legal permitido para tanto.

 DA DOSIMETRIA DA PENA

 DO RÉU MARCOS MARQUES FERNANDES

 PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

 A Lei nº 11.343/2006 atribui para o crime positivado em seu artigo 33, 

caput, a pena de cinco (05) a quinze (15) anos de reclusão e pagamento 

de 500 a 1.500 dias-multa.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal 

para a espécie do delito.

 Seus antecedentes não são bons, conforme certidão de antecedentes 

criminais em anexo.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua conduta social.

 Também não há elementos para descortinar acerca de sua personalidade, 

diante da inexistência de aferição especializada.

 Não há como se considerar os motivos do crime, vez que em delito de 

narcotráfico a torpeza é própria do tipo.

 As circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.

As consequências a teor do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza 

da droga apreendida, qual seja: “pasta-base”, demonstra a necessidade 

de uma sanção mais grave, mormente porque leva à dependência com 

enorme facilidade. Em outras palavras, em comparação com as demais 

drogas ilícitas, por ter o acusado lançado mão daquela, merece uma 

sanção mais aguda. No ponto, Guilherme de Souza Nucci ressalta que: “a 

natureza e quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado 

no preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) 

fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos 

também constantes do art. 59 do Código Penal ”.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, eis que, sendo o 

Estado o sujeito passivo do crime em questão, resta prejudicada a análise 

desta circunstância.

 Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais e quantia de 

droga aprendida (67,32g de paste base de cocaína), entendo que para a 

prevenção, reprovação do crime e, notadamente a ressocialização da 

implicada, a PENA-BASE deve ser acima do mínimo legal. FIXO-A, portanto, 

em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 

(seiscentos e oitenta) dias multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, não há atenuantes e agravantes, 

MANTENDO-SE a pena intermediária em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses 

e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

 Na terceira fase de fixação da pena, verifico ser impossível aplicar a 

causa de diminuição especial constante do § 4º artigo 33 da Lei nº 

11.343/2006, uma vez que o condenado é useiro e vezeiro na prática de 

crimes, dedicando-se exclusivamente a prática delitiva, conforme já 

destacado no tópico acima.

 Por outro lado, ainda nesta terceira fase de fixação da pena, conforme já 

mencionado na fundamentação acima exposta, presentes no caso em 

apreço a causa de aumento de pena tipificada no artigo 40, inciso VI da 

Lei 11.343/2006.

Assim, considerando a quantidade e a natureza da droga localizada 

(67,32g de pasta base de cocaína), de modo que a disseminação do 

entorpecente não seria tão vultosa; contudo, não se podendo deslembrar 

que a utilização de crianças ou adolescentes na cena do tráfico é 

inadmissível, quanto à causa de aumento tipificada no artigo 40, inciso VI, 

da Lei 11.343/2006, entendo suficiente AUMENTAR a pena em seu grau 

mínimo, 1/6, encontrando, assim, um subtotal de sete (07) anos e onze 

(11) meses e oito (08) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e 

três) dias multa.

 Assim, inexistindo causa de diminuição da pena, TORNO A PENA 

DEFINITIVA do condenado Marcos Marques Fernandes em SETE (07) 

ANOS E ONZE (11) MESES E OITO (08) DIAS DE RECLUSÃO e 793 

(setecentos e noventa e três) DIAS MULTA, sendo que FIXO o valor do 

dia-multa em 1/20 do salário mínimo vigente à data do fato (04/01/2008), 

que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos 

artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, haja vista a situação econômica 

do réu, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela 

inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la.

O REGIME INICIAL de cumprimento da pena do réu Marcos Marques 

Fernandes será o FECHADO, pois, não obstante o montante da pena (7 

anos e 11 meses e 08 dias de reclusão e 793 dias-multa) comporte, a 

princípio, o regime inicial semiaberto, o fato de a pena-base ter sido 

estabelecida acima do mínimo legal, ante a reiteração delitiva e as 

circunstâncias judiciais desfavoráveis, demonstra a necessidade do 

regime mais gravoso, nos termos do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do 

Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006, conforme orientação jurídica 

do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, 

CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU 

LIMINARMENTE O WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 

INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 270 de 886



PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE 

QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA 

SUPREMA CORTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

POSSIBILIDADE. PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO 

PARA REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REDISCUSSÃO 

DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA 

PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA 

DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO 

HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO 

CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, 

bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores 

para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do 

habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório 

inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira 

Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira 

Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira 

Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, 

Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014. 2. As 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando 

desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do 

mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso. 

3. A revisão das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como das 

causas de aumento e de diminuição consideradas pelo juízo natural é 

inadmita na via eleita, porquanto enseja revolvimento fático-probatório dos 

autos. Precedente: HC n.º 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, 

DJe de 23/08/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado pela prática do 

crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerada 

reincidência específica e pelos maus antecedentes em virtude da 

reiteração no envolvimento com drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 

(dez) meses de reclusão pela prática do delito de tráfico internacional de 

entorpecentes, tipificado no art. 33 c/c art. 40, I da Lei 11.343/06. 5. A 

competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar 

habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, 

alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não 

está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 

6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão 

criminal. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 131065 AgR, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE 

CONDENADO À PENA CORPORAL DE 8 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, 

EM REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EXCLUIU A VALORAÇÃO 

DESFAVORÁVEL DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, SEM REFLEXO 

NA PENA. PROPORCIONALIDADE. OFENSA. PENA-BASE REDUZIDA, 

CONSIDERANDO A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE DUAS 

CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E DA QUANTIDADE/NOCIVIDADE DA 

DROGA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, PARA A REDUÇÃO 

DA PENA-BASE, ANTE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. 

POSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO 

MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO.

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir 

o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a 

espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo 

em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da 

existência de eventual coação ilegal. - A dosimetria da pena insere-se 

dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às 

particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente 

passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos 

parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Hipótese em que há coação ilegal quando o Tribunal local, em julgamento 

de recurso exclusivo da defesa, mesmo após excluir dois vetores 

desfavoráveis na aplicação da pena-base, mantém a sanção fixada pelo 

sentenciante, sem reduzir proporcionalmente o quantum de pena arbitrado. 

Em decorrência, remanescendo como desfavoráveis a 

quantidade/nocividade da droga apreendida (crack), nos termos do art. 42 

da Lei n. 11.343/2006, e considerando as duas condenações definitivas 

pelo delito tráfico de entorpecentes valoradas a título de maus 

antecedentes, o que enseja a necessidade de se emprestar um maior rigor 

a dito vetor, deve a pena-base afastar-se em 1/3 do mínimo legal. 

Precedentes. - A lei não prevê as frações a serem aplicadas no caso de 

incidência de atenuantes e agravantes. Contudo, este Superior Tribunal de 

Justiça tem se inclinado no sentido de que a redução da pena em fração 

inferior a 1/6 deve ser devida e concretamente fundamentada. 

Precedentes. - No caso, configura constrangimento ilegal a redução da 

pena basilar em patamar inferior a 1/6, ante a atenuante da confissão, sem 

fundamentação concreta e de forma desproporcional ao aumento da 

pena-base. - Embora o novo montante da pena (5 anos, 6 meses e 20 dias 

de reclusão) comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, o fato de a 

pena-base ter sido estabelecida acima do mínimo legal, ante a presença de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis, demonstra a necessidade do 

regime mais gravoso, nos termos do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do 

Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Habeas 

corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, apenas para reduzir 

as penas para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial 

fechado, e 554 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 

(HC 386.418/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017)

 Finalizando, quanto ao direito de apelar em liberdade insta observar que 

“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia 

constitucional da presunção de inocência.” (Súmula nº 09 do STJ). Desse 

modo, com base no art. 59 da Lei de Tóxicos, entendo que o condenado 

deverá ser preso até o julgamento de eventual recurso, máxime porque 

permaneceu foragido do distrito da culpa desde a citação para os termos 

desta ação penal, tendo em mira ainda o regime imposto para o 

cumprimento da pena, e se fazem presentes, com base em fatos 

concretos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, como já 

destacado nas decisões anteriores que ficam fazendo parte integrante 

desta sentença.

 Sendo assim, NÃO LHE CONCEDO A POSSIBILIDADE DE APELAR EM 

LIBERDADE, razão porque DECRETO a prisão preventiva do réu Marcos 

Marques Fernandes, com fulcro nos artigos 312 – garantia da ordem 

pública, ante a reiteração delitiva e para efetividade da aplicação da lei 

penal, pois se encontra foragido do distrito da culpa desde a citação 

pessoal para os termos desta ação penal - e 313, inciso I, do CPP, 

devendo a Secretaria Judiciária providenciar o necessário para 

efetividade da prisão do réu.

Conforme entendimento jurisprudencial adotado pelo STF, tanto a 

substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, bem 

como a suspensão condicional da pena, são aplicáveis aos crimes de 

tráfico (HC 119783, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 

julgado em 10/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 

30-03-2016 PUBLIC 31-03-2016). Entrementes, a pena final aplicada não 

condiz com a possibilidade de aplicação de tais institutos, por ser acima do 

limite legal permitido para tanto.

 Oportunamente, ENCAMINHE-SE a droga e abalança apreendidas para 

destruição, inclusive, eventuais amostras guardadas para contraprova, 

nos termos do artigo 72, da Lei nº 11.343/2006.

O dinheiro apreendido deverá ser DEPOSITADO em favor da União, na 

forma prevista no artigo 63 da Lei nº 11.343/2006.

Quanto às munições e à arma apreendidas, saliento que as mesmas não 

mais interessam à persecução penal, haja vista que a prova necessária já 

foi colhida e não haver registro da arma. Assim, as munições e a arma 

aprendidas deverão ser ENCAMINHADAS ao Comando do Exército, nos 

termos do artigo 25 da Lei 10.826/2003.

Com relação aos demais bens apreendidos, constantes do documento de 

fls. 38/39, deverão os réus condenado comprovar a licitudes dos 

produtos, para fins de restituição, no prazo de 10 (dez) dias, 

consignando-se que se não houver a comprovação da propriedade lícita 

dos mesmos, desde já, FICA DECRETADA A PERDA de tais produtos em 

favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2006 e artigo 91, II, 

do Código Penal, devendo a Secretaria de Vara OFICIAR o necessário, na 

forma do § 4º do sobredito artigo 63.

 Custas pelos acusados condenados, todavia, SUPENDO a cobrança pelo 

prazo de cinco anos, eis que os réus se encontram assistidos pela 

Defensoria Pública.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos dos condenados, enquanto durar os efeitos da condenação 
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(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à 

Vara de Execuções Penais desta Comarca, expedindo-se a guia de 

execução definitiva.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE os nomes dos réus no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal).

 Também após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO 

DEFINITIVA, com relação aos réus.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 28 de novembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 271480 Nr: 2344-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES DE OLIVEIRA, NICANOR 

BATISTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU ACERCA DA 

EXPEDIÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A 

COMARCA DE BARRA DO BUGRES PARA A INQUIRIÇÃO DA 

TESTEMUNHA ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 52101 Nr: 1857-26.2006.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Intimação dos advogados do réu para tomarem ciência acerca da 

sentença de fls. 153/159, a seguir transcrita em sua parte final (...)Ex 

positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO INTEGRALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 09/10, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho o réu André Ferreira dos Santos, já qualificado nos 

autos, nas sanções dos artigos 302, caput, c/c 298, inciso V, ambos do 

Código de Trânsito Brasileiro(...)Portanto, TORNO A PENA DEFINITIVA para 

o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor em 02 (dois) 

anos e 04 (quatro) meses de detenção.Considerando a natureza do crime 

em apreço, CONDENO também o acusado à pena de SUSPENSÃO ou 

PROIBIÇÃO de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo 

automotor pelo prazo de 02 (dois) meses (mínimo legal, na forma do art. 

293 do CTB), vislumbrando que tal prazo se mostra proporcional ao grau 

de censura devido ao agente.A pena deverá ser cumprida no REGIME 

INICIAL ABERTO, uma vez que o réu não é reincidente consoante a alínea 

“c” do § 2º do art. 33 do CP.Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente 

e a pena aplicada não excede a quatro anos; o crime foi praticado sem 

emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os 

antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a 

substituição é suficiente, razão porque, de acordo com o disposto no art. 

44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa 

de liberdade, imposta ao réu por duas (02) penas restritivas de direito, 

consistentes em prestação pecuniária no importe de dois (02) salários 

mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena 

imposta(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 286066 Nr: 13931-92.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.COTRIGUAÇU-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR MULLER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21.384/MT

 Autos nº: 13931-92.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 286066.

 Vistos.

 1) DESIGNO audiência de interrogatório do réu Adair Muller dos Santos 

para o dia 11 de outubro de 2018, às 15:00 horas, devendo o mesmo ser 

INTIMADO a comparecer, devidamente acompanhado de advogado, sob 

pena de revelia, bem como, INTIMADO acerca das expedições de 

precatórias, conforme a finalidade da presente.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 10 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 64500 Nr: 6016-75.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR COSTA SOUZA, SANDRO VACCARI 

DE VARGAS, ALEXANDRO CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Oenning - 

OAB:11831, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Sandro Vaccari de Vargas, Cpf: 94096937991, Rg: 

1431257-3 SSP MT Filiação: Beatriz Vacari e Julio Garcia de Vargas, data 

de nascimento: 05/05/1976, brasileiro(a), natural de Santa helena-PR, 

solteiro(a), operador de máquinas agricolas, Endereço: Rua 03 Nº651, 

Bairro: Centro, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:SENTENÇA

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 6016-75.2007.811.0055.

 Código Apolo nº: 64500.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dr. Ari Madeira Costa, ofereceu 

denúncia em 27 de novembro de 2008 contra Alexandro Correia da Silva, 

Gilmar Costa Souza e Sandro Vacari de Vargas, qualificados nos autos, 

atribuindo-lhes a prática do delito capitulado no artigo 158, § 1º, do Código 

Penal.

Apurou-se, segundo a denúncia, em apertadíssima síntese, que

[...]

No dia 21/09/2007, por volta das 01h00min, na residência da vítima, 

localizada no Bairro São Diego II, nesta cidade e Comarca de Tangará da 

Serra/MT, nesse município, Gilmar Costa Souza, Sandro Vacari de Vargas 

e Alexandro Correia da Silva, em unidade de desígnios e divisão de 

tarefas, constrangeram a vítima Edmundo Aparecido de Souza, mediante 

violência e com intuito de obter para si ou para outrem, indevida vantagem 

econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa.

Segundo apurado, os denunciados vieram da cidade de Barra do 

Bugres/MT, no carro de Gilmar Costa Souza, a pretexto de cobrar uma 

dívida de droga, de uma pessoa chamada Diego, residente nessa Cidade 

de Tangará da Serra/MT.

Desse modo, os denunciados, confundindo os endereços e as pessoas, 

foram com o carro até a casa de Edmundo, no endereço acima referido e, 

lá chegando, enquanto Alexandro esperava no veículo, Gilmar e Sandro 

arrombaram a porta do imóvel e começaram a agredir a vítima com socos e 

chutes, causando-lhe as lesões corporais descritas a fls. 27/31, achando 

que Edmundo fosse o mencionado Diego, que lhes devia dinheiro pela 
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compra de drogas.

Ato contínuo, depois de minarem as possibilidades de defesa da vítima, 

Gilmar e Sandro, com uma faca no pescoço de Edmundo, arrastaram-no 

até o carro onde estava Alexandro, ocasião em que este último percebeu 

que Gilmar e Sandro haviam se enganado e que aquele que havia sido 

espancado não era Diego, pessoa que lhes devia dinheiro pela compra de 

drogas.

Em seguida, após constatarem o erro quanto à pessoa da vítima, os 

denunciados soltaram Edmundo, entraram no carro e fugiram do local do 

crime.

Por sua vez, a vítima Edmundo foi até à Delegacia de Polícia dessa cidade 

e lá chegando, registrou ocorrência de fls. 15, informando o ocorrido aos 

policiais Wilson Vila da Silva e Bartolomeu Pedro dos Santos.

Cientes do ocorrido, depois de alguma diligências, os policiais conseguiram 

localizar o carro utilizado pelos denunciados no ato criminoso e, após 

pararem o veículo, verificaram que Alexandro estava dirigindo, momento e 

que ele informou aos policiais que o carro era de Gilmar e indicou o local 

onde seus comparsas estavam escondidos.

Em seguida, os policiais foram ao encalço de Gilmar e Sandro, ocasião em 

que os prenderam em flagrante delito.

Conduzidos à Delegacia, Gilmar e Sandro confessaram a prática delitiva a 

fls. 07/10, afirmando que vieram de Barra do Bugres, em companhia de 

Alexandro, no carro de Gilmar, para cobrar suposta dívida de droga, cujo 

devedor era um indivíduo chamado Diego, que morava em Tangará da 

Serra/MT. Os denunciados deixaram, porém, de dizer quem era a outra 

pessoa que ficou esperando no carro, enquanto eles batiam, por engano, 

na vítima Edmundo.

Alexandro foi ouvido como testemunha a fls. 05. Entretanto, tendo em vista 

que o carro de Gilmar foi encontrado em poder de Alexandro e, tendo eles 

confirmado que vieram juntos de Barra do Bugres/MT, impõe-se concluir 

que a pessoa que ficou no carro enquanto Gilmar e Sandro batiam em 

Edmundo, foi Alexandro Correia da Silva, motivo pelo qual este foi incluído 

na presente denúncia.

Por fim, não se pode olvidar que o erro quanto à pessoa contra a qual o 

crime é praticado não isenta de pena os denunciados e nem se 

consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as 

da pessoa contra quem os agentes queriam praticar o crime (art. 20, § 3º, 

do Código Penal). (fls. 17/19)

Por força dos fatos descritos na peça acusatória, os acusados Gilmar 

Costa Souza e Sandro Vacari de Vargas foram presos em flagrante delito 

em 21 de setembro de 2007, conforme fls. 21/22.

Ente um ato e outro, após a impetração de Habeas Corpus pela defesa do 

acusado Gilmar Costa Souza, o Tribunal de Justiça deste Estado de Mato 

Grosso concedeu a liberdade provisória ao acusado, cuja ordem de 

soltura foi cumprida em 31 de outubro de 2007 (certidão de fls. 141).

A peça inicial acusatória foi recebida em 13 de janeiro de 2009, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 168/169.

 Na mesma decisão, revogou-se a prisão do acusado Sandro Vacari de 

Vargas, cuja ordem de soltura foi cumprida em 17 de janeiro de 2009, 

conforme fls. 195.

Devidamente citado às fls. 199, o acusado Gilmar Costa Souza, por meio 

de advogado constituído, apresentou resposta à acusação às fls. 

184/187, arguindo, preliminarmente, inépcia da denúncia e falta de justa 

causa, pugnando pela absolvição sumária do acusado, bem como, arrolou 

testemunha.

Os acusados Sandro Vacari de Vargas (citado pessoalmente às fls. 195) 

e Alexandro Correia da Silva (citado pessoalmente às fls. 249), por meio 

da Defensoria Pública, apresentaram respostas às fls. 202/203 e fls. 251.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento 

das preliminares de inépcia da peça acusatória e ausência de justa causa 

para ação penal, razão porque, pugnou pela improcedência do pleito de 

absolvição sumária (fls. 207/209).

Nesse ponto, a Magistrada antecessora não acolheu as preliminares 

outrora arguidas pela defesa do acusado Gilmar Costa Souza, designando 

audiência de instrução e julgamento (fls. 252/253).

 Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 278, com a oitiva da testemunha Bartolomeu Pedro dos Santos, 

conforme mídia de fls. 280.

Na mesma solenidade, decretou-se a revelia do acusado Sandro Vacari 

de Vargas (fls. 278).

Às fls. 284/285, a Defensoria Pública pugnou pela revogação decisão que 

decretou a revelia do acusado Sandro Vacari de Vargas, pois, o acusado 

se encontrava recluso, quando da realização da solenidade.

Às fls. 286, revogou-se a decisão que outrora decretou a revelia do 

acusado Sandro Vacari de Vargas.

Por meio de carta precatória, procedeu-se aos interrogatórios dos 

acusados Gilmar Costa Souza e Alexandro Correia da Silva, conforme 

mídia de fls. 310.

Às fls. 324, decretou-se, novamente, a revelia do acusado Sandro Vacari 

de Vargas.

Por meio de carta precatória, também inquiriu-se a vítima Edmundo 

Aparecido de Souza e a testemunha Neidimar de Oliveira, conforme mídia 

de fls. 354.

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações às fls. 355/357 

verso, pugnando pela condenação dos acusados Gilmar Costa Souza, 

Sandro Vacari de Vargas e Alexandro Correia da Silva pela prática do 

crime previsto no artigo 158, § 1º, do Código Penal.

A Defensoria Pública apresentou as derradeiras alegações às fls. 367/371 

verso, pugnando pela absolvição dos acusados Gilmar Costa Souza, 

Sandro Vacari de Vargas e Alexandro Correia da Silva da prática do crime 

previsto no artigo 158, § 1º, do Código Penal, por falta de provas, nos 

termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

No caso dos autos, particularmente a ação delitiva, a MATERIALIDADE se 

apresenta no auto de prisão em flagrante delito (fls. 21/22), boletim de 

ocorrência policial (fls. 34 e 43), laudo de exame de corpo de delito (fls. 

46/49), mapa topográfico para localização de lesões (fls. 42), além da 

prova oral coligida nos autos.

Prosseguindo, a fim de descortinar a AUTORIA delitiva, o policial da 

ocorrência Wilson Vila da Silva informou na fase policial que:

[...]

no dia 21/09/2007, por volta da 01:00 horas, estava de plantão nesta 

Unidade Policial, quando foi procurado pela vítima EDMUNDO APARECIDO 

DE SOUZA, a qual lhe relatou que três rapazes adentraram sua residência 

e lhe espancaram; Que o condutor se deslocou até a casa de DIEGO 

JEFERSON, vizinho da vítima, para se inteirar dos fatos, não obtendo êxito, 

pois DIEGO não se encontrava; Que fora abordado por outro vizinho, o 

qual lhe relatou que viu um Verona, cor branca, quatro portas, do qual 

saíram três ou quatro homens e partiram para casa de EDMUNDO, gritando 

pelo nome de DIEGO; Que em seguida, os viu retornando ao carro e 

saindo; Que depois disso, o condutor se deslocou à Delegacia pela 

avenida Brasil, momento em que avistou o carro mencionado em frente ao 

Posto Delcas, onde foi feita a abordagem, estando na direção do veículo 

ALEXSANDRO CORREIA DA SILVA, o qual disse ser proprietário do carro 

a pessoa de GILMAR COSTA SOUZA; Que em continuidade as diligências 

juntamente com o investigador Bartolomeu e em companhia do 

ALEXSANDRO chegaram aos acusados GILMAR COSTA SOUZA e 

SANDRO VACARI, aos quais fora dado voz de prisão. (fls. 21/22)

Esse depoimento foi corroborado pelo policial da ocorrência Bartolomeu 

Pedro dos Santos que, também, participou da diligência (fls. 23).

Em Juízo, o policial da ocorrência Bartolomeu Pedro dos Santos ratificou, 

integralmente, o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, 

acrescentando que o acusado Alexandro Correia da Silva, quando foi 

abordado na Avenida Brasil desta urbe, confessou a prática delitiva na 

companhia dos demais acusados Sandro Vacari de Vargas e Gilmar Costa 

Souza, destacando que vieram até Tangará da Serra/MT para receber 

uma dívida originária do tráfico de drogas, mas, acabaram agredindo 

fisicamente a pessoa errada (mídia de fls. 280).

Na DEPOL, o acusado Alexsandro Correia da Silva relatou que:

[...]

no dia 20/09/2007, por volta das 20:30 horas veio da Barra do Bugres 

juntamente com SANDRO e GILMAR no carro Verona, cor branca, quatro 

portas de propriedade de GILMAR; que SANDRO pagaria a quantia de R$ 

50,00 (cinquenta reais) pra GILMAR trazê-lo até tangará e que o depoente 

veio apenas de companhia; Que é amigo de GILMAR há mais ou menos 01 

(um ano) mas que esta foi a primeira vez que teve contato com SANDRO; 

Que quando chegaram a Tangará da Serra foram direto a uma quitinete, 

onde teria um aniversário de parentes de SANDRO; Que ficou o tempo 
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todo na quitinete, saindo apenas por volta 12:30 horas para comprar 

cerveja com o carro de GILMAR; Que quando estava próximo a um posto 

de gasolina o qual não sabe dizer o nome, fora abordado pelos policiais 

civis, os quais trouxeram a esta Unidade Policial; Que junto com o 

depoente estava uma mulher, que não sabe dizer quem é; Que diz não 

conhecer DIEGO, mas ouviu SANDRO falar que DIEGO tem uma dívida a 

ser paga a um rapaz que também não sabe o nome; Que esclarece 

também não conhecer a vítima EDMUNDO APARECIDO DE SOUZA e que 

não sabe onde o mesmo reside. (fls. 24)

Inquirido judicialmente, o acusado Alexsandro Correia da Silva ratificou, 

integralmente, o depoimento prestado à Autoridade Policial (mídia de fls. 

310).

Na mesma toada, o acusado Gilmar Costa Souza informou à Autoridade 

Policial que:

[...]

no dia 20/09/2007, por volta das 21:30 veio juntamente com ALEX e 

SANDRO do município de Barra do Bugres/MT em seu veículo, Verona, cor 

branca, quatro portas; Que SANDRO lhe pagou R$ 100,00 (cem reais) 

para trazê-lo no aniversário de um parente que mora numa quitinete 

próximo a Rua 01; Que ficou o tempo todo na residência, mas SANDRO 

pegou seu carro para buscar uma mulher, que não sabe dizer quem é; 

Que quando SANDRO retornou a casa, ALEX pegou seu carro para ir ao 

posto comprar cerveja, momento em que fora abordado por policiais civis 

que o trouxe a esta Unidade Policial; Que ALEX informou aos policiais onde 

o interrogando estava, os quais se dirigiram ao local e efetuaram a prisão 

do mesmo; Que não conhece DIEGO, tampouco sabe dizer se este tem 

alguma ligação com SANDRO e ALEX; Que também não conhece a vítima 

EDMUNDO e não estava sabendo do ocorrido até ser detido. (fls. 26/27)

 Em Juízo, o acusado ratificou, integralmente, o depoimento prestado na 

Delegacia de Polícia (mídia de fls. 310).

Por sua vez, o acusado Sandro Vacari de Vargas, quando inquirido na 

Delegacia de Polícia, aduziu que:

[...]

no dia 20/09/2007, por volta das 19:00 horas o interrogado encontrou com 

GILMAR e ALEXSANDRO, em um bar no município de Barra do Bugres/MT, 

momento em que ofereceu R$ 50,00 (cinquenta reais) para GILMAR e 

ALEXSANDRO trazê-lo até o município de Tangará da Serra/MT, os quais 

aceitaram na hora; Que quanto chegaram em Tangará da Serra, foram 

para uma quitinete na rua 02, bairro Santa Lúcia em um aniversário; Que 

mais ou menos 01:00 hora saiu a pé para comprar cerveja, momento em 

que encontrou JOÃOZINHO e PEDRO, este conhecido como “PÉ GRANDE”, 

os quais conhece do presídio Mata Grande, de onde saiu há 60 (sessenta 

dias); Que JOÃOZINHO e “PÉ GRANDE” perguntaram se o interrogado 

sabia onde morava DIEGO, mas o interrogado disse não saber; Que 

quando ainda estavam na rua encontraram um outro rapaz que não sabe 

dizer o nome, o qual lhes explicou onde é a casa de DIEGO; Que em 

seguida, o interrogado foi até a quitinete onde estava anteriormente, pegou 

o carro de GILMAR, Verona, cor branca, quatro portas e os levou até a 

suposta casa de DIEGO; Que esclarece não ter entrado na casa, apenas 

JOÃOZINHO e “PÉ GRANDE” adentraram na casa e surraram um homem, 

pensando ser DIEGO; Que esclarece também não conhecer a vítima, mas 

afirma quem apanhou não foi DIEGO; Que JOÃOZINHO e “PÉ GRANDE” 

queriam pegar DIEGO pelo fato deste der dado um “tombo” neles de 40 

gramas de pasta base; Que ao perceberem que bateram na pessoa 

errada, o interrogado, JOÃOZINHO e “PÉ GRANDE”, entraram no carro e 

seguiram rumo a Vila Goiânia, onde o JOÃZINHO e “PÉ GRANDE” foram 

deixados pelo interrogado; Que em seguida o interrogado voltou para a 

quitinete onde estavam GILMAR e ALEXANDRO, deixou o carro com eles e 

saiu com uma garota. (fls. 28/29)

 Na DEPOL, a vítima Edmundo Aparecido de Souza afirmou que:

[...]

no dia 21/09/2017, por volta das 01:29 horas, estava em sua residência 

dormindo, momento em que escutou alguém o chamando pelo nome de 

DIEGO, dizendo para abrir a porta; Que decidiu não abrir a porta, pois 

estava muito tarde e ficou com receio de ser algum bandido ou a polícia 

atrás de DIEGO; Que em seguida arrombaram a porta, lhe seguraram, 

batendo-lhe na perna, costela com uma tabua e lhe deram um murro no 

nariz; Que foram três rapazes que o seguraram e o quarto permaneceu no 

carro, Verona, cor branca, que estava em frente a casa da vizinha, do 

lado direito de sua casa; Que o levaram até o carro, com uma faca nem 

seu pescoço, momento em que o rapaz que estava no carro disse ter sido 

engano e foram embora no carro. (fls. 25)

Em Juízo, a vítima ratificou, integralmente, o depoimento prestado na 

Delegacia de Polícia (mídia de fls. 354).

 Na fase policial, a esposa da vítima, Sra. Neidimar de Oliveira, revelou 

que:

[...]

Estava em sua residência dormindo, quando escutou um barulho meio de 

longe; Que quando levantou viu que três rapazes batiam em seu marido; 

Que pediu para que não fizessem isso, mas não pararam, mandando que 

entrasse na casa; Que entrou para o quarto, momento em que ouviu um 

dos rapazes para ver a vítima, para que não matassem a pessoa errada; 

Que em seguida deixaram seu marido na área e foram na casa do lado, 

pertencente ao DIEGO; Que escutou ANA PAULA, esposa de DIEGO que 

mora na casa ao lado dizendo que DIEGO não estava; Que viu quando os 

rapazes colocaram ANA PAULA em um carro, Verona, cor branca e 

saíram rumo à Avenida Brasil. (fls. 39)

 Inquirida judicialmente, a esposa da vítima, Sra. Neidimar de Oliveira 

ratificou, integralmente, o depoimento prestado na fase policial (mídia de 

fls. 354).

Na cronologia das declarações, impõe-se a condenação dos acusados 

pela prática delitiva.

O núcleo do tipo do crime de extorsão é o verbo constranger, que tem o 

significado de obrigar, forçar, coagir alguém a fazer, tolerar que se faça 

ou deixar de fazer alguma coisa. Trata-se, pois, de uma conduta que visa 

impor à vítima, mediante violência ou grave ameaça, a obrigatoriedade de 

fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, buscando a 

obtenção de indevida vantagem patrimonial, contando necessariamente 

com a participação da vítima, a qual, coagida, se vê obrigada a cumprir a 

ordem proferida pelo sujeito ativo do delito.

Consoante é cediço, o tipo penal em questão visa resguardar não só o 

patrimônio alheio, mas, principalmente a integridade física e psíquica da 

vítima.

 Trata-se, portanto, de crime complexo, pois, objetiva proteger dois bens 

jurídicos diversos, o que o torna peculiar em sua caracterização, haja 

vista a pluralidade de resultados previstos na norma incriminadora. O 

injusto penal se opera, portanto, quando o agente ativo, imbuído pelo 

animus extorsivo (elemento subjetivo), exerce sobre a vítima uma violência 

ou grave ameaça física ou moral, com a finalidade de obter vantagem 

indevida em prejuízo alheio.

A propósito:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE 

EXTORSÃO – RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR 

ATIPICIDADE DA CONDUTA EM FACE DE POSSÍVEL APLICAÇÃO DO 

PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE AOS CRIMES 

PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – RECURSO 

IMPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Extorsão é um crime complexo, que protege o patrimônio, a liberdade 

individual e a integridade física e moral da pessoa humana. Assim, a 

violência e a grave ameaça contidas no tipo penal não podem ser 

consideradas de menor importância, impedindo, assim, a aplicação do 

Principio da Insignificância.

(Ap 142069/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 

24/07/2015)

Ressalte-se que o delito de extorsão é de natureza formal, e se consuma 

no momento em que o autor constrange a vítima, sendo o recebimento da 

quantia mero exaurimento do delito.

 Para Guilherme de Souza Nucci, há três estágios para o cometimento da 

extorsão:

[...]

1º) o agente constrange a vítima, valendo-se de violência ou grave 

ameaça; 2º) a vítima age, por conta disso, fazendo, tolerando que se faça 

ou deixando de fazer alguma coisa; 3º) o agente obtém a vantagem 

econômica almejada. Este último estágio é apenas configurador do seu 

objetivo ('com o intuito de'), não sendo necessário estar presente para 

concretizar a extorsão" (Manual de Direito Penal - 9ª edição - RT - p.767).

No ponto, a CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA editou o verbete da Súmula 96: 

“O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da 

vantagem indevida”.

Na mesma toada, eis o precedente do TJ/MT:

APELAÇÃO- PENAL E PROCESSO PENAL - EXTORSÃO DA FORMA 

TENTADA – TRATATIVAS ACERCA DO QUANTUM - IRRESIGNAÇÃO 

MINISTERIAL – PRETENDIDA EXTORSÃO NOS MOLDES DO ART. 71 DO 
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CÓDIGO PENAL - DELITO DE NATUREZA FORMAL – CONSUMAÇÃO COM 

O SIMPLES CONSTRANGIMENTO - CRIME ÚNICO – PRATICADO NO MESMO 

CONTEXTO – NÃO CARCTERIZADO CRIME CONTINUADO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O crime de extorsão é consumado no momento 

em que o agente pratica a conduta núcleo do tipo, ou seja, o verbo 

constranger, obrigando a vítima, mediante violência ou grave ameaça a 

fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Não se 

fazendo necessária a obtenção da vantagem ilícita pelo agente, a qual 

conste em um mero exaurimento do delito que é de natureza formal, 

restando consumado no momento em que ocorre a grave ameaça ou 

violência com o fim de obtenção da vantagem indevida. O entendimento do 

Superior Tribunal através da Súmula 96 é que: “O crime de extorsão 

consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.” A 

hipótese é de crime único. Inoportuno o aumento pelo crime continuado, em 

razão de tratativas quanto ao quantum e forma de repasse extorquida.

(Ap 39662/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

Nesse contexto, da análise do conjunto probatório, restou comprovado 

que a vítima foi constrangida pelos acusados para que estes auferissem 

vantagem indevida, pois, os acusados se deslocaram de Barra do Bugres 

até Tangará da Serra para receber uma dívida relacionada ao tráfico de 

drogas, razão porque agrediram fisicamente a vítima.

Como é sabido, para a caracterização do crime de extorsão, é necessário 

que o ofendido seja constrangido, mediante violência ou grave ameaça, 

pelo autor que busca obter, para si ou para outrem, indevida vantagem 

econômica, o que se verifica na espécie.

 Nesse particular, lapidarmente é o escólio do professor Rogério Greco:

"Inicialmente, o núcleo do tipo é o verbo constranger, que tem o significado 

de obrigar, coagir alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer 

alguma coisa. Esse constrangimento, da mesma forma que aquele previsto 

pelo art. 146 do Código Penal, deve ser exercido com emprego de 

violência ou grave ameaça. Além disso, segundo o entendimento 

doutrinário predominante, deve atuar com uma finalidade especial, que 

transcende o seu dolo, chamada de especial fim de agir, aqui entendida 

como o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem 

econômica. Dessa forma, o agente deve constranger a vítima, impondo-lhe 

um comportamento - positivo ou negativo -, determinando que faça, tolere 

que se faça, ou mesmo deixe de fazer alguma coisa, a fim de que, com 

isso, consiga, para ele ou para outrem, indevida vantagem econômica, que 

deve ser entendida em um sentido mais amplo do que a coisa móvel alheia 

exigida no delito de roubo. Qualquer vantagem de natureza econômica, 

gozando ou não do status de coisa móvel alheia, ou seja, passível ou não 

de remoção, poderá se constituir na finalidade especial com que atua o 

agente.

(...)

O constrangimento, seja exercido com o emprego de violência ou de grave 

ameaça, deve ter sempre uma finalidade especial: a obtenção de indevida 

vantagem econômica, para si ou para outrem. A ausência dessa finalidade 

especial descaracteriza o crime de extorsão, podendo se configurar, por 

exemplo, no delito de constrangimento ilegal, tipificado no art. 146 do 

Código Penal.

Por indevida deve ser entendida aquela vantagem a que o agente não 

tinha direito, pois, caso contrário, se fosse devida a vantagem, poderia, 

dependendo do caso concreto, haver desclassificação para o delito de 

exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP)". (Curso de Direito 

Penal. Parte Especial. Volume III. 9ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012. p. 

95-97).

 Do acervo probatório restou demonstrado que os acusados almejavam a 

obtenção de indevida vantagem econômica.

O acusado Alexandro Correia da Silva negou a prática delitiva em Juízo, 

mas, admitiu que o acusado Sandro Vacari de Vargas lhe confessou que 

espancou a vítima (mídia de fls. 310).

 O acusado Gilmar Costa Souza também negou a prática delitiva, mas, 

admitiu que no dia dos fatos, na companhia dos demais acusados, 

deslocaram-se de Barra do Bugres até Tangará da Serra (mídia de fls. 

310).

De plano, percebe-se que a versão dada pelos acusados esbarra na 

própria contradição apresentada pelos agentes, inclusive, segundo os 

policiais, eles acabaram por confessar a prática do crime, ressaltando-se 

que ação da polícia foi enérgica e importante para o descortino da autoria 

delitiva.

O policial da ocorrência Bartolomeu Pedro dos Santos afirmou, em Juízo, 

que recebeu informações da esposa da vítima que três ou quatro pessoas 

invadiram a sua casa e surraram o seu marido, ora vítima, razão porque, 

ligou para a Delegacia de Polícia para noticiar o crime, descrevendo as 

características do veículo e a direção da fuga dos acusados, após o que, 

logrou êxito na abordagem do referido veículo e seu condutor, cuja autoria 

delitiva ali foi revelada, em razão da confissão de um dos acusados que 

imputou a prática delitiva aos demais.

Importante relembrar, que o policial da ocorrência também afirmou que os 

acusados revelaram que vieram até Tangará da Serra/MT para cobrar uma 

dívida de droga de Diego, mas, acabaram confundindo e agrediram 

fisicamente a vítima que era vizinha da casa de Diego.

A vítima, por sua vez, não reconheceu os acusados, mas, reconheceu o 

carro utilizado na empreitada criminosa, inclusive, foi por tal razão que os 

policiais da ocorrência lograram êxito na caçada.

Portanto, o depoimento prestado pelo policial da ocorrência é firme e forte 

para não deixar dúvidas das autorias e prática delitivas, denotando-se 

que, apesar do lapso de tempo transcorrido desde a data dos fatos até o 

depoimento do agente da polícia em Juízo – 6 anos -, o mesmo relatou com 

detalhes a ação delitiva e apresentou com segurança o desfecho daquela 

diligência.

 Em suma: a descrição do veículo utilizado na fuga do crime pelos 

acusados outrora informado pela esposa da vítima à polícia e a posterior 

localização dos agentes, assomando-se às declarações dos policiais que 

participaram da ocorrência delitiva e prenderam em flagrante delito dois 

dos acusados, além da confissão dos acusados aos agentes policiais da 

prática delitiva, cuja declaração do policial da operação é confirmada em 

Juízo, dúvidas não há de que os acusados, em razão da cobrança de uma 

dívida indevida de droga, agrediram fisicamente a vítima.

Em outras palavras, os depoimentos dos policiais responsáveis pela 

prisão em flagrante dos acusados são meios idôneos e suficientes para a 

formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais 

provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla 

defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua 

imprestabilidade.

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS 

DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS 

PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO 

FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. 

FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. 

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO 

A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE 

OUTROS ELEMENTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME 

FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento 

dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando 

colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais 

elementos de prova. Precedente.

2. Concluindo a instância ordinária, soberana na análise das 

circunstâncias fáticas da causa, que a acusada praticou tráfico de 

drogas, porquanto foi vista entregando a sacola com maconha e cocaína 

ao corréu preso em flagrante, o alcance de entendimento diverso implica 

no revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas 

corpus.

3. Na linha do entendimento esposado por reiterados precedentes deste 

Tribunal, é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o 

quantum de aumento da pena-base a ser aplicado, desde que seja 

observado o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.

4. Não caracteriza bis in idem a utilização das circunstâncias da 

quantidade ou natureza da droga na primeira e terceira fases da 

dosimetria da pena, nos casos em que a instância ordinária tenha 

fundamentado a negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, 

da Lei n. 11.343/2006 em outras circunstâncias concretas, sendo 

imprópria a via do habeas corpus à revisão do entendimento.

5. Estabelecidas as penas acima de 5 anos de reclusão e havendo 

circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a aplicação do regime 

inicial fechado, imediatamente mais grave que o correspondente ao 

quantum da sanção aplicada, nos exatos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, 

do CP.

6. Ordem denegada.

(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 
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17/04/2018, DJe 27/04/2018)

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o 

Enunciado nº 8 pacificando o assunto no âmbito do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, consignando-se que: “Os depoimentos de 

policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para 

sustentar a condenação criminal”.

Diante do exposto, não merece guarida as pretensões derradeiras da 

Defensoria Pública, pois, destoadas das provas dos autos.

Além do mais, imperiosa a aplicação do instituto penal do erro sobre a 

pessoa no caso em apreço.

Por todos, adverte Fernando Capez:

[...]

Erro sobre a pessoa: é o erro na representação mental do agente, que 

olha um desconhecido e o confunde com a pessoa que quer atingir. Em 

outras palavras, nessa espécie de erro acidental, o sujeito pensa que “A” 

é “B”.

Tal erro é tão irrelevante (exceto para quem sofreu a agressão, é claro) 

que o legislador determina que o autor seja punido pelo crime que 

efetivamente cometeu contra o terceiro inocente (chamado de vítima 

efetiva), como se tivesse atingido a pessoa pretendida (vítima virtual), isto 

é, considera-se, para fins de sanção penal, as qualidades da pessoa que 

o agente queria atingir, e não as da efetivamente atingida (CP, art. 20, § 

3º). (Capez, Fernando. Curso de direito penal: parte geral: volume 1 / 

Fernando Capez – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2003, página 

214)

 Logo, pelas declarações constantes dos autos, não é difícil perceber que 

os acusados agrediram fisicamente a vítima Edmundo Aparecido de 

Souza, com o intuito de cobrar dívida relacionada tráfico de drogas, como 

se tivessem atingindo a pessoa de Diego, razão porque, devem ser 

punidos pelo crime de extorsão praticado contra a vítima.

 Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

INTEGRALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 17/19, e o faço para 

CONDENAR como por condenado tenho os acusados Gilmar Costa Souza, 

Sandro Vacari de Vargas e Alexandro Correia da Silva, já qualificados nos 

autos, nas sanções do artigo 158, § 1º, do Código Penal.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO

 DE EXTORSÃO – RÉU GILMAR COSTA SOUZA

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 158 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são ruins, eis que já possui 09 (nove) executivos de 

pena (Códigos 39747, 47638, 92478, 104094, 114391, 116344, 122709 – 

Barra do Bugres/MT -, 104783 – Diamantino/MT -, e 121361 – Sinop/MT), 

conforme ficha de antecedentes criminais em anexo, razão porque, hei 

por bem utilizar 07 (sete) executivos de pena (Códigos 39747, 47638 e 

92478, 104094, 114391, 116344 e 122709 – Barra do Bugres/MT) para 

macular os antecedentes criminais do agente e 01 (um) executivo na 

conduta social (Código 104783 – Diamantino/MT), remanescendo 01 (um) 

para aplicar na personalidade do acusado (Código 121361 – Sinop/MT).

A propósito, a CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA orienta que a redistribuição 

das condenações para elevar a pena base acima do mínimo legal é 

perfeitamente admissível pelo ordenamento jurídico, inclusive não 

configura bis in idem:

 PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. MAUS 

ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. 

INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL FECHADO. 

CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS. WRIT NÃO CONHECIDO.

 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no 

sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso 

legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da 

impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade 

no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros 

abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, 

atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso 

concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em 

decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta 

ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a 

revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. Não há falar em bis in idem, pois o réu possui quatro condenações 

transitadas em julgado, tendo sido uma valorada como reincidência e as 

outras três condenações consideradas na pena-base. Não há, pois, 

qualquer ilegalidade.

4. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, 

é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o 

cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade 

abstrata do delito"; e com a Súmula 719/STF, "a imposição do regime de 

cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação 

idônea".

5. Em interpretação contrario sensu da Súmula 269 desta Corte, mostra-se 

descabida a alegação de desproporcionalidade na imposição do meio 

prisional mais severo, pois, nada obstante ser a pena total do réu inferior a 

4 anos de reclusão, as circunstâncias judiciais negativas e a sua 

reincidência indicam a necessidade de imposição do regime fechado. 6. 

Tratando-se de réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais foram 

desfavoravelmente valoradas, por força do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, 

do Código Penal, deve a reprimenda de 3 anos 2 meses e 12 dias de 

reclusão ser descontada em regime inicial fechado. 7. "A execução 

provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, 

ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o 

princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal" (HC 126.292/SP, Rel. Ministro TEORI 

ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 17/2/2016). Reconhecida a 

repercussão geral do tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro TEORI 

ZAVASCKI) a Suprema Corte, em 11/11/2016, em Plenário Virtual, 

reafirmou a jurisprudência externada no mencionado writ.

8. Habeas Corpus não conhecido.

(HC 440.779/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 

em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA 

DA PENA. (I) REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

AFIRMAÇÕES CONCRETAS. (II) AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO SENTENCIANTE. POSSIBILIDADE. 

ART. 385 DO CPP. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, 

por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a 

dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em 

hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, 

constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no 

acervo fático-probatório. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, 

suficiente a motivar a exasperação da pena-base a natureza da 

substância entorpecente apreendida em poder do sentenciado - crack. 

Precedentes. 3. Da análise da folha de antecedentes do sentenciado, 

constam quatro condenações definitivas. Assim, correto o aumento da 

pena-base diante dos maus antecedentes, pois presente condenação 

definitiva em desfavor do paciente, anterior à data do fato em análise, 

diferente da condenação utilizada na segunda etapa do cálculo da sanção 

para a configuração da reincidência. 4. Do mesmo modo, considerada uma 

condenação definitiva para a valoração negativa dos maus antecedentes; 

outra como fundamento para o reconhecimento da reincidência; 

remanesce uma condenação passada em julgado bastante a justificar o 

aumento da reprimenda básica à conta da conduta social do agente. 

Precedentes. 5. Nos termos da jurisprudência desta Casa, "Não ofende o 

princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não 

descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de 

Processo Penal" (HC 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

10/05/2016, DJe 20/05/2016). 6. Habeas corpus denegado. (HC 

381.590/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

 A sua conduta social é reprovável, ante a quantidade de crimes em tese 

praticados pelo condenado, inclusive, alguns com sentença condenatória 

transitada em julgado e, principalmente, por não ser esse o comportamento 

que se espera de um determinado indivíduo perante a sociedade, 

conforme precedente da Corte Superior do país alhures transcrito.

 A sua personalidade, pelo que se pode extrair dos autos, é agressiva.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são normais para a espécie do delito.

 As consequências do delito foram graves, eis que os produtos e valores 

subtraídos das vítimas não foram recuperados pela polícia.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 
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influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem 

como a pena máxima em abstrato cominada ao crime em questão, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias 

multa, vez que as circunstâncias judiciais desfavoráveis não podem 

elevar a pena-base além do máximo legal.

 Na segunda fase de fixação da pena, não verifico nenhuma agravante e 

atenuante, razão porque mantenho a pena intermediária em 10 (dez) anos 

de reclusão e 100 (cem) dias multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, considerando a ocorrência da causa 

de aumento de pena prevista no artigo 158, § 1º, do CP (concurso de duas 

ou mais pessoas na prática delitiva), AUMENTO a pena aplicada em um 

terço (1/3), alcançando o TOTAL DE 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, TORNANDO-A 

DEFINITIVA, pela inexistência de circunstâncias outras que possam 

modificá-la.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em 133 (cento e trinta e três) dias-multa, fixando o dia-multa em 

um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (21 

de setembro de 2007), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e 

no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “a” do 

Código Penal.

Diante do total da pena privativa de liberdade aplicada, descabe falar em a 

concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade.

O réu poderá recorrer em liberdade, eis que respondeu ao processo em 

liberdade.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO

 DE EXTORSÃO – RÉU SANDRO VACCARI DE VARGAS

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 158 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são ruins, eis que já possui 06 (seis) executivos de 

pena (Códigos 111923 – Barra do Bugres/MT -, 47253 e 47257 – 

Cuiabá/MT -, 101935 – Juína/MT, 297012 e 299270 – Rondonópolis/MT), 

conforme ficha de antecedentes criminais em anexo, razão porque hei por 

bem utilizar 04 (quatro) executivos de pena (Códigos 111923 – Barra do 

Bugres/MT -, 47253 e 47257 – Cuiabá/MT -, 101935 – Juína/MT) para 

macular os antecedentes criminais do agente e 01 (um) executivo na 

conduta social (Código 297012 – Rondonópolis/MT).

A propósito, a CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA orienta que a redistribuição 

das condenações para elevar a pena base acima do mínimo legal é 

perfeitamente admissível pelo ordenamento jurídico, inclusive não 

configura bis in idem:

 PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. MAUS 

ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. 

INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL FECHADO. 

CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS. WRIT NÃO CONHECIDO.

 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no 

sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso 

legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da 

impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade 

no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros 

abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, 

atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso 

concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em 

decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta 

ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a 

revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. Não há falar em bis in idem, pois o réu possui quatro condenações 

transitadas em julgado, tendo sido uma valorada como reincidência e as 

outras três condenações consideradas na pena-base. Não há, pois, 

qualquer ilegalidade.

4. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, 

é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o 

cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade 

abstrata do delito"; e com a Súmula 719/STF, "a imposição do regime de 

cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação 

idônea".

5. Em interpretação contrario sensu da Súmula 269 desta Corte, mostra-se 

descabida a alegação de desproporcionalidade na imposição do meio 

prisional mais severo, pois, nada obstante ser a pena total do réu inferior a 

4 anos de reclusão, as circunstâncias judiciais negativas e a sua 

reincidência indicam a necessidade de imposição do regime fechado. 6. 

Tratando-se de réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais foram 

desfavoravelmente valoradas, por força do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, 

do Código Penal, deve a reprimenda de 3 anos 2 meses e 12 dias de 

reclusão ser descontada em regime inicial fechado. 7. "A execução 

provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, 

ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o 

princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal" (HC 126.292/SP, Rel. Ministro TEORI 

ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 17/2/2016). Reconhecida a 

repercussão geral do tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro TEORI 

ZAVASCKI) a Suprema Corte, em 11/11/2016, em Plenário Virtual, 

reafirmou a jurisprudência externada no mencionado writ.

8. Habeas Corpus não conhecido.

(HC 440.779/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 

em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA 

DA PENA. (I) REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

AFIRMAÇÕES CONCRETAS. (II) AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO SENTENCIANTE. POSSIBILIDADE. 

ART. 385 DO CPP. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, 

por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a 

dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em 

hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, 

constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no 

acervo fático-probatório. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, 

suficiente a motivar a exasperação da pena-base a natureza da 

substância entorpecente apreendida em poder do sentenciado - crack. 

Precedentes. 3. Da análise da folha de antecedentes do sentenciado, 

constam quatro condenações definitivas. Assim, correto o aumento da 

pena-base diante dos maus antecedentes, pois presente condenação 

definitiva em desfavor do paciente, anterior à data do fato em análise, 

diferente da condenação utilizada na segunda etapa do cálculo da sanção 

para a configuração da reincidência. 4. Do mesmo modo, considerada uma 

condenação definitiva para a valoração negativa dos maus antecedentes; 

outra como fundamento para o reconhecimento da reincidência; 

remanesce uma condenação passada em julgado bastante a justificar o 

aumento da reprimenda básica à conta da conduta social do agente. 

Precedentes. 5. Nos termos da jurisprudência desta Casa, "Não ofende o 

princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não 

descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de 

Processo Penal" (HC 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

10/05/2016, DJe 20/05/2016). 6. Habeas corpus denegado. (HC 

381.590/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

 A sua conduta social é reprovável, ante a quantidade de crimes em tese 

praticados pelo condenado, inclusive, alguns com sentença condenatória 

transitada em julgado e, principalmente, por não ser esse o comportamento 

que se espera de um determinado indivíduo perante a sociedade, 

conforme precedente da Corte Superior do país alhures transcrito.

 A sua personalidade, pelo que se pode extrair dos autos, é agressiva.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são normais para a espécie do delito.

 As consequências do delito foram graves, eis que os produtos e valores 

subtraídos das vítimas não foram recuperados pela polícia.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem 

como a pena máxima em abstrato cominada ao crime em questão, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em 08 (oito) anos e 07 (sete) meses e 21 (vinte e 

um) mês e 90 (noventa) dias-multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, não verifico nenhuma atenuante.

Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência (Código 299270 – 
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Rondonópolis/MT)), razão porque, utilizando-se de 1/6, EXASPERO a pena 

intermediária para 10 (dez) anos de reclusão e 105 (cento e cinco) dias 

multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, considerando a ocorrência da causa 

de aumento de pena prevista no artigo 158, § 1º, do CP (concurso de duas 

ou mais pessoas na prática delitiva), AUMENTO a pena aplicada em um 

terço (1/3), alcançando o TOTAL DE 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, TORNANDO-A 

DEFINITIVA, pela inexistência de circunstâncias outras que possam 

modificá-la.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em 140 (cento e quarenta) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (21 de 

setembro de 2007), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no 

prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “a” do 

Código Penal.

Diante do total da pena privativa de liberdade aplicada, descabe falar em a 

concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade.

O réu poderá recorrer em liberdade, eis que respondeu ao processo em 

liberdade.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO DELITO

 DE EXTORSÃO – RÉU ALEXANDRO CORREA DA SILVA

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 158 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são ruins, eis que já possui 05 (cinco) executivos de 

pena (Códigos 48495, 49461, 80694, 122211 e 123414 – Barra do 

Bugres/MT-), conforme ficha de antecedentes criminais em anexo, razão 

porque hei por bem utilizar 04 (quatro) executivos de pena (Códigos 

48495, 49461, 80694, 122211 – Barra do Bugres/MT) para macular os 

antecedentes criminais do agente e 01 (um) executivo na conduta social 

(Código 123414 – Barra do Bugres/MT).

A propósito, a CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA orienta que a redistribuição 

das condenações para elevar a pena base acima do mínimo legal é 

perfeitamente admissível pelo ordenamento jurídico, inclusive não 

configura bis in idem:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. MAUS 

ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. 

INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL FECHADO. 

CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS. WRIT NÃO CONHECIDO.

 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no 

sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso 

legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da 

impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade 

no ato judicial impugnado.

2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros 

abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, 

atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso 

concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em 

decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta 

ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a 

revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. Não há falar em bis in idem, pois o réu possui quatro condenações 

transitadas em julgado, tendo sido uma valorada como reincidência e as 

outras três condenações consideradas na pena-base. Não há, pois, 

qualquer ilegalidade.

4. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, 

é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o 

cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade 

abstrata do delito"; e com a Súmula 719/STF, "a imposição do regime de 

cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação 

idônea".

5. Em interpretação contrario sensu da Súmula 269 desta Corte, mostra-se 

descabida a alegação de desproporcionalidade na imposição do meio 

prisional mais severo, pois, nada obstante ser a pena total do réu inferior a 

4 anos de reclusão, as circunstâncias judiciais negativas e a sua 

reincidência indicam a necessidade de imposição do regime fechado. 6. 

Tratando-se de réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais foram 

desfavoravelmente valoradas, por força do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, 

do Código Penal, deve a reprimenda de 3 anos 2 meses e 12 dias de 

reclusão ser descontada em regime inicial fechado. 7. "A execução 

provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, 

ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o 

princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal" (HC 126.292/SP, Rel. Ministro TEORI 

ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, julgado em 17/2/2016). Reconhecida a 

repercussão geral do tema (ARE 964.246/SP, Rel. Ministro TEORI 

ZAVASCKI) a Suprema Corte, em 11/11/2016, em Plenário Virtual, 

reafirmou a jurisprudência externada no mencionado writ.

8. Habeas Corpus não conhecido.

(HC 440.779/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 

em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA 

DA PENA. (I) REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

AFIRMAÇÕES CONCRETAS. (II) AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO SENTENCIANTE. POSSIBILIDADE. 

ART. 385 DO CPP. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, 

por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a 

dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em 

hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, 

constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no 

acervo fático-probatório. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, 

suficiente a motivar a exasperação da pena-base a natureza da 

substância entorpecente apreendida em poder do sentenciado - crack. 

Precedentes. 3. Da análise da folha de antecedentes do sentenciado, 

constam quatro condenações definitivas. Assim, correto o aumento da 

pena-base diante dos maus antecedentes, pois presente condenação 

definitiva em desfavor do paciente, anterior à data do fato em análise, 

diferente da condenação utilizada na segunda etapa do cálculo da sanção 

para a configuração da reincidência. 4. Do mesmo modo, considerada uma 

condenação definitiva para a valoração negativa dos maus antecedentes; 

outra como fundamento para o reconhecimento da reincidência; 

remanesce uma condenação passada em julgado bastante a justificar o 

aumento da reprimenda básica à conta da conduta social do agente. 

Precedentes. 5. Nos termos da jurisprudência desta Casa, "Não ofende o 

princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não 

descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de 

Processo Penal" (HC 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

10/05/2016, DJe 20/05/2016). 6. Habeas corpus denegado. (HC 

381.590/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

 A sua conduta social é reprovável, ante a quantidade de crimes em tese 

praticados pelo condenado, inclusive, alguns com sentença condenatória 

transitada em julgado e, principalmente, por não ser esse o comportamento 

que se espera de um determinado indivíduo perante a sociedade, 

conforme precedente da Corte Superior do país alhures transcrito.

 A sua personalidade, pelo que se pode extrair dos autos, é agressiva.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são normais para a espécie do delito.

 As consequências do delito foram graves, eis que os produtos e valores 

subtraídos das vítimas não foram recuperados pela polícia.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem 

como a pena máxima em abstrato cominada ao crime em questão, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em 08 (oito) anos e 07 (sete) meses e 21 (vinte e 

um) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, não verifico nenhuma agravante e 

atenuante, razão porque mantenho a pena intermediária em 08 (oito) anos 

e 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias 

multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, considerando a ocorrência da causa 

de aumento de pena prevista no artigo 158, § 1º, do CP (concurso de duas 

ou mais pessoas na prática delitiva), AUMENTO a pena aplicada em um 

terço (1/3), alcançando o TOTAL DE 11 (onze) anos e 06 (seis) meses e 

08 (oito) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, TORNANDO-A 
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DEFINITIVA, pela inexistência de circunstâncias outras que possam 

modificá-la.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em 106 (cento e seis) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (21 de 

setembro de 2007), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no 

prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “a” do 

Código Penal.

Diante do total da pena privativa de liberdade aplicada, descabe falar em a 

concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade.

O réu poderá recorrer em liberdade, eis que respondeu ao processo em 

liberdade.

Custas pelos acusados, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de 

cinco anos, pois são assistidos da Defensoria Pública.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

ENCAMINHE-SE cópia desta sentença condenatória aos executivos de 

pena dos acusados.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 31 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO (ADVOGADO(A))

MAYCON DOUGLAS CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 05/11/2018, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEVEN SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILCE DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/11/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000437-80.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

GENIS DIAS PUDO (EXEQUENTE)

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ESPINDOLA PLEUTIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14945202. Cumpra-se nos termos da decisão 

do ID 12766990. De igual forma, defiro a última parte do pedido, 

observando que no momento da distribuição do mandado seja excluída a 

Oficial de Justiça indicada na petição. Caso a diligência seja infrutífera, 

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001950-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ESLAINE DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

REINALDO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

REMILSON DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

JAQUELINE ROSA DE OLIVEIRA LARA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 22/10/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO YABAR SANCHEZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE (ADVOGADO(A))

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para manifestar nos 

autos, requerendo o que entender por direito no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINTON DE CARVALHO SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal na forma requerida. 

Sendo informado endereço diverso do constante nos autos, 

CITE-SE/INTIME-SE da presente ação, designando-se data para audiência 

de conciliação. Caso não haja informação quanto ao endereço ou sendo o 

mesmo já existente nos autos, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 
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extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010524-78.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA PEREIRA LEAO (EXEQUENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NAVARRO SANCHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. DEFIRO a penhora de bens na residência do executado, a fim de 

satisfazer a pretensão do exequente, devendo o Sr. Oficial de Justiça, no 

cumprimento do mandado, penhorar tantos bens quanto bastem para 

garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais essenciais à 

habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no artigo 835 do 

Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à imediata avaliação 

dos bens contristados. Vejamos o entendimento de nossos Tribunais: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO DE ESTOFADOS, 

ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE MICROONDAS, 

LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE APENAS DOS 

BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA RESIDÊNCIA. Os 

bens essenciais à funcionalidade da residência do executado como o 

conjunto de estofados, a estante e o fogão, assim como a máquina de 

lavar roupas, são impenhoráveis. Entretanto, o aparelho de som e o forno 

de microondas não são bens essenciais à dignidade e funcionalidade do 

lar do embargante, não estando acobertados pelo disposto na Lei de 

Impenhorabilidade do Bem Residencial da Família. Interpretação do 

disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana do Livramento; Segunda 

Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr Mattana Ramos; Julg. 

28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO 

DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A impenhorabilidade contida 

no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger bens familiares essenciais a 

habitalidade com dignidade, não se qualificando portanto, como objetos de 

luxo ou adornos, tais como: Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, 

teclado musical. II - Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se 

encontram em duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; 

Goiânia; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena 

Conceição; Julg. 06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens 

na residência do executado é o entendimento do FONAJE: Enunciado 14: 

Os bens que guarnecem a residência do devedor, desde que não 

essenciais a habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial 

de Justiça proceda à penhora de bens na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes, 

observando quanto ao endereço constante no pedido do ID 14943036. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se a executada, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença. Caso também a diligência de penhora de bens 

seja infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001114-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Promovo diligência no sentido de localizar o endereço do 

executado, via sistema INFOJUD. Considerando que foi localizado 

endereço diverso do informado nos autos (extrato anexo), CITE-SE nos 

termos da decisão do ID 12996629. Caso a diligência seja infrutífera, 

INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de agosto 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

FLOREMI QUIRINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1001429-07.2018.8.11.0055 Autor: FLOREMI QUIRINO DA SILVA 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, não havendo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. A priori, no caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Malgrado irresignação da parte adversa, por 

existir relação de consumo entre as partes (artigos 2º, c/c artigos 3º), 

necessário é inverter-se o ônus da prova, com fundamento no 6º, VIII, do 

Código de Processo Civil, pois presentes os requisitos da verossimilhança 

e hipossuficiência técnica em relação a ré. Em síntese, narra o autor que a 

empresa ré cancelou unilateralmente sua linha telefônica de nº (66) 

99699-2525 sem sua autorização, após ter formulado solicitação de mera 

alteração de plano de pós-pago para pré-pago. Salienta que buscou 

resolver o problema administrativamente, porém seu número foi mantido 

bloqueado. Diante desses fatos pleiteia reparação por danos de ordem 

material e moral sofridos. A ré, ao seu turno, em sua defesa alega que a 

tese de desconhecimento da relação entre as partes e do débito que dela 

decorreu não se sustenta por qualquer ângulo, pelo simples fato de que 

todas as faturas foram enviadas para o endereço informado pela Parte 

Autora no momento da contratação. Ilustrou que não praticou qualquer ato 

ilícito no presente caso, bem como salienta que os fatos narrados pelo 

autor não ensejam compensação por danos morais. Contestação esta que 

não coaduna com os fatos alegados na exordial. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos, resta como ponto 

controvertido o cancelamento de forma unilateral da linha telefônica 

pertencente ao promovente pela empresa promovida, quando da 

solicitação de mudança de plano pós-pago para o pré-pago. Não havendo 
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contestação específica a respeito deste ponto controvertido e objeto da 

presente defesa, reputo assistir parcial razão ao autor. O autor 

demonstrou nos autos que teve sua linha telefônica cancelada 

unilateralmente, juntando inclusive protocolos de Id 13440772 e 13440780, 

demonstrando que tentou a reativação da linha telefônica citada na inicial, 

na modalidade pré-pago, tendo a reclamada se mantido inerte ao seu 

pedido. Razão pela qual reconheço a falha na prestação de serviço 

prestado pela reclamada se fazendo necessária a determinação de que a 

reclamada reative a linha telefônica nº (66) 99699-2525, na modalidade 

pré-pago, em favor do reclamante. Outrossim, diante dos fatos alegados, 

provas produzidas e distribuição do ônus da prova, concluindo-se que 

houve falha na prestação do serviço in casu, deve a ré indenizar o autor 

pelo tempo de não utilização da referida linha e transtornos correlatos. Tal 

conduta demonstra falha na prestação do serviço em questão, tanto pela 

negligência operacional que cancelou a linha telefônica pertencente ao 

autor e pelo período em que o acesso a citada linha foi obstado, quanto 

pela violação ao dever de informação adequada[5]. Não há dúvida de que 

os obstáculos criados pela ré para que o autor obtivesse acesso a sua 

linha telefônica, bem como o período em que não pode gozar dos serviços 

essenciais ofertados pela ré[6], ocasionaram danos que superaram o 

chamado mero aborrecimento – que constitui danos não indenizáveis – ao 

contrário, causou grande angústia, quebra da justa expectativa, do dever 

de confiança, da lealdade etc, razão pela qual é devida a reparação por 

danos morais por parte ré. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

para: a) Determinar que reclamada reative a linha telefônica nº (66) 

99699-2525, na modalidade pré-pago, em favor do reclamante; b) 

Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso[7] (Súmula 54 do STJ), e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. Ratificando assim a antecipação da tutela deferida nos 

autos (cf. ID 13618321). Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 22 de agosto de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; [6] RECURSO INOMINADO. TELEFONIA FIXA. SOLICITAÇÃO 

DE PORTABILIDADE. CANCELAMENTO INDEVIDO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Caracteriza ato ilícito o cancelamento da linha telefônica móvel 

quando não foi realizado pedido nesse sentido pelo titular, tampouco 

inexistem débitos pendentes de pagamento. Consumidora que comprovou 

através do número de protocolo indicado na inicial que solicitou apenas a 

portabilidade de sua linha telefônica, se desincumbindo de seu ônus 

probatório (art. 333, I do CPC). Empresa recorrente que embora tenha 

alegado, não apresentou prova inconcussa de que houve solicitação de 

cancelamento do serviço pela consumidora. O telefone é considerado 

indispensável à vida moderna. O cancelamento indevido do serviço 

acarreta, inegavelmente, transtornos ao usuário. Para a fixação de 

indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não 

havendo justificativa para a redução do quantum arbitrado quando 

observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que não se 

mostra elevado. Sentença mantida. (Execução de Título Judicial 

154342420158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

10/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016) (grifo nosso). [7] Data do 

bloqueio indevido da linha telefônica do autor.
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ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001486-25.2018.8.11.0055 Reclamante: DIEGO AYALA MENDONCA 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a 

tratar, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte Autora alega que foi surpreendida pela negativa da concessão de 
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um credito no comercio local, sob alegação de restrição creditícia de seu 

nome junto ao SPC referente um débito supostamente desconhecido. 

Requer seja reconhecido o direito do Autor de ser compensado pelos 

danos morais sofridos, apresentando a título de sugestão ao Juízo, o valor 

de R$ 10.000,00 mil reais. A ré, em sua peça contestatória afirma que o 

débito é devido por ausência de pagamento do contratado, alegando 

assim, não haver se falar em reparação por danos morais. Diante da 

afirmação autoral de inexistência do débito e da negativação indevida, 

caberia à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da 

parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção 

de prova negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova 

produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório, resta 

incontroversa o fato de que o nome da promovente foi indevidamente 

lançado no rol dos maus pagadores e as consequências daí advindas. 

Neste cotejo, reputo assistir parcial razão à autora, afinal demonstrou de 

forma efetiva que efetuou o pagamento da última parcela de seu 

financiamento e que, ainda assim, gerou a restrição creditalícia em seu 

nome. Outrossim, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça que a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes causa 

danos de ordem moral ao inscrito; danos esses configurados in re ipsa, 

vez que prescindem de comprovação fática. Nesse sentido: AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO, CUMULADA COM PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE 

CRÉDITO, DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS E DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS. TÍTULOS TRANSFERIDOS 

POR ENDOSSO TRANSLATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. Não 

cabe agravo contra decisão que, com base no artigo 543, § 7º, inciso I, do 

Código de Processo Civil (CPC) de 1973, nega seguimento a recurso 

especial. Precedentes. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe 

reexame do contexto fático-probatório da lide. Incide a Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. O dano moral, oriundo de inscrição 

ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto 

indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é 

presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. 4. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 858.040/SC, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

02/05/2017, DJe 09/05/2017) (grifo nosso). A jurisprudência Estadual 

também é neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME - AUSÊNCIA DE PROVA DE 

CONTRATAÇÃO - DANO IN RE IPSA - CONDENAÇÃO DEVIDA - VALOR 

EXCESSIVO DA INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSOS 

DESPROVIDOS.Não havendo prova de existência de relação jurídica entre 

as partes a negativação do nome em razão de débito indevido enseja a 

indenização por dano moral.Verificada a excessividade do valor da 

indenização a redução é medida que se impõe para que não haja 

enriquecimento sem causa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, 

Publicado no DJE 17/08/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS 

CADASTRAIS DA AUTORA - NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGAOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - 

DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO 

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Responde a requerida 

pelos danos morais ocasionados ao cliente em virtude de transtornos, 

incômodos e inscrição indevida aos cadastros de órgãos de proteção ao 

crédito, decorrentes da utilização de dados cadastrais em nome como 

avalista da autora em contrato com terceiro desconhecido. O Código de 

Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente 

da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor 

em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A indenização por 

dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o 

ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. (Ap 29734/2018, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018) A ré praticou ilicitude ao 

inscrever o autor no cadastro de inadimplentes. Portanto, com sua 

negligência causou rebaixamento do patrimônio moral da autora e, por 

esse motivo, deve ser compelida a compensação dos referidos danos. 

Assim, com fulcro no art. 6º da Lei 9.099/95 e considerando-se as 

circunstâncias do caso, de lesão à honra subjetiva da autora, a condição 

econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, o caráter pedagógico da condenação, entende-se que o 

valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais a ser pago pela 

reclamada é justo. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) 

Declarar inexistente o débito que deu azo a inscrição indevida da autora 

no cadastro de inadimplentes; b) Condenar a ré ao pagamento do valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, 

data da restrição indevida (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo 

INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no 

caso concreto responsabilidade extracontratual. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 27 de agosto de 2018. Karla Paloma Busato Juiza Leiga [i] [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 27 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Autos n. 1000174-14.2018.8.11.0055 Autora: IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS 

GONCALVES Ré: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ELIANE MARIA IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS GONCALVES 

em face de BANCO BRADESCO S.A. Requer preliminarmente o banco 

promovido seja reconhecido a INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA e a AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO 

DA AÇÃO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. Ab 

initio, afasto a preliminar suscitada pela ré em contestação, considerando 

ser despicienda a produção de prova pericial para o deslinde do caso em 
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epígrafe, especialmente porque as assinaturas a serem contrastadas são 

bastante semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade 

dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência 

da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias 

constantes dos autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” 

(RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de 

defesa quando é desnecessária a perícia para análise de assinatura 

porque visivelmente idêntica à constante aos documentos juntados nos 

autos. Não se fala em erro no contrato quando é possível averiguar o 

consentimento da parte por meio de sua assinatura. Se não configurado o 

ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) (grifo nosso). De igual modo 

afasto a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela ré por 

entender ser legitimo o direito de ação do autor no presente caso, não 

havendo falar em necessidade de requerimento administrativo como 

pressuposto objetivo do citado direito. Afirmar o contrário é obstar o 

acesso à Justiça de forma desarrazoada, o que violaria a Constituição da 

República (cf. art. 5º, inc. XXXV), bem como afasto a preliminar de inépcia 

da inicial, pois entendo que a inicial foi revestida com documentos 

essenciais a propositura da ação. Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superadas as preliminares suscitadas, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que desconhece 

como prova certidão de restrição anexa aos autos. A autora alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum débito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que é titular do cartão de crédito, por meio do qual foram contraídos 

débitos, que restaram inadimplidos, ocasionando a inscrição de seu nome 

nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, não havendo, 

portanto, se falar em fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, 

havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do 

negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do 

CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstrou nos autos a realização do negócio jurídico entre as partes, 

demonstrando inclusive que o pagamento do cartão de crédito era 

realizado através de débito em conta, não havendo, portanto, se falar em 

desconhecimento da origem da dívida. Entendo que havendo comprovação 

de serviço prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a 

alegação da autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, 

tampouco firmou contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, 

estando demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova 

do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na 

inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 

2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES (ADVOGADO(A))

DANIELI MARIA GALLI (REQUERENTE)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1001410-98.2018.8.11.0055 Autor: DANIELI MARIA GALLI Réu: 

TELEFONICA BRASIL S.A.. PROJETO DE SENTENÇA Visto em correição. 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ademais, no caso em epígrafe, entendo restar configurada relação 

equiparada de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

portanto restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Inclusive no que toca a inversão do ônus da prova (art. 6º, 

III do CDC). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares, 
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nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: Em miúdos, a 

autora afirma que possuía um débito com a reclamada no importe de R$ 

689,86 (seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) e que 

o quitou em 19.03.2018. Alega que passados mais de 30 dias da quitação 

do débito, em 23.04.2018, ao tentar um financiamento para a compra de 

um novo veículo, descobriu que não seria possível, pois seu nome estava 

com restrições. Requer a declaração de inexistência do débito em 

comento além de indenização por danos morais equivalente a 8 salários 

mínimos vigentes que perfaz a quantia de R$ 7.496,00 (sete mil 

quatrocentos e noventa e seis reais). A ré, em sua peça contestatória de 

forma totalmente genérica não controverte integralmente os fatos 

alegados, apenas salienta que o débito inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito se originou da efetiva utilização dos serviços prestados pela Ré. 

Afirma ainda que o contrato celebrado entre as partes possui todos os 

dados da Parte Autora e do pacote de serviços contratado, bem como 

está devidamente assinado pela Parte Autora e acompanhado de cópia de 

seus documentos pessoais, o que comprova a veracidade dos 

instrumentos e a existência da relação jurídica entre as partes. Ainda, 

aduz inexistir qualquer equívoco no tocante ao envio das faturas ao 

endereço da Parte Autora, pois, como acima mencionado e comprovado, 

ela recebeu em sua residência todas as faturas, tendo, inclusive, quitado 

as faturas referentes ao período de dezembro de 2013 a abril de 2017. 

Discorre acerca dos danos morais e requer a improcedência da ação. 

Diante da afirmação autoral de que a manutenção de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito é indevida, cabe à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída e mantida em nome do autor, nos termos 

do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Neste 

cotejo, reputo assistir parcial razão à parte autora. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, resta incontroversa a manutenção indevida após 

pagamento integral do débito existente, restando apurar o quantum devido 

a título de compensação por danos de ordem moral. Em que pese a 

negativação ter se dado de modo devido, considerando o inadimplemento 

da parte autora, a manutenção desta após o pagamento dos valores 

(inclusive dos juros de mora) implica em danos in re ipsa à autora. Isso 

porque, de acordo com a Súmula 548 do STJ[1], incumbe ao credor a 

exclusão do registro de dívida no cadastro de inadimplentes, após a 

quitação integral do débito, no prazo de cinco dias. Assim, havendo prova 

de que o débito foi completamente quitado em 23 de abril de 2018 e que a 

retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes deu-se apenas 

após a concessão de tutela antecipada concedida em 29 de maio de 2018, 

nítido é que a negligência das rés ocasionou danos de ordem moral à 

autora. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, 

o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação/manutenção indevida, dúvida não 

há que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Neste sentido é o 

entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL 

E CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 

7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta eg. Corte pacificou o entendimento 

de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastro negativo de crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que 

implica responsabilização por danos morais. 2. No caso, o eg. Tribunal de 

origem concluiu que o nome do autor foi mantido indevidamente no 

cadastro de inadimplentes. Rever essa conclusão demandaria o reexame 

do conjunto fático-probatório, a atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no AREsp 838.709/SP, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 13/04/2016) 

(grifos inexistentes no original). Logo, comprovada que a manutenção da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. De 

outro lado, por ter a parte autora concorrido com o evento danoso em 

questão (ter realizado o pagamento a destempo e ter dado causa a 

inscrição no cadastro de inadimplentes), entendo que a compensação 

pelos danos morais sofridos deve ser minorada. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, para: a) Declarar a inexigilidade do débito que 

deu azo a presente demanda; b) condenar a ré ao pagamento do valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sobre o qual 

incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso[2] (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Confirmo a tutela antecipada 

anteriormente deferida (evento 9288941). Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 27 de agosto de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] 

Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor 

no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do 

integral e efetivo pagamento do débito. (Súmula 548, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015) (grifo nosso). [2] No caso de 

manutenção indevida no cadastro de inadimplentes, o termo a quo em 

questão se dá a partir do sexto dia contado do pagamento realizado a 

destempo, conforme interpretação da Súmula n. 548 do Superior Tribunal 

de Justiça. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000556-07.2018.8.11.0055 Reclamante: MARCOS ANTONIO 

BORGES DE OLIVEIRA Reclamada: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 
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especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARCOS ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA em face de 

BANCO BRADESCO S.A. Requer preliminarmente o banco promovido seja 

reconhecido a INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA e a AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Ab initio, afasto a preliminar suscitada 

pela ré em contestação (evento 26.3), considerando ser despicienda a 

produção de prova pericial para o deslinde do caso em epígrafe, 

especialmente porque as assinaturas a serem contrastadas são bastante 

semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de veracidade dos fatos 

alegados, pelo autor em razão da revelia do réu conseqüência da revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outra circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo como livre convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. 

Min. Barros Monteiro). Inexiste cerceamento de defesa quando é 

desnecessária a perícia para análise de assinatura porque visivelmente 

idêntica à constante aos documentos juntados nos autos. Não se fala em 

erro no contrato quando é possível averiguar o consentimento da parte 

por meio de sua assinatura. Se não configurado o ato ilícito não há o dever 

de indenizar. (Ap 55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015) (grifo nosso). De igual modo afasto a preliminar de ausência 

de interesse de agir suscitada pela ré por entender ser legitimo o direito de 

ação do autor no presente caso, não havendo falar em necessidade de 

requerimento administrativo como pressuposto objetivo do citado direito. 

Afirmar o contrário é obstar o acesso à Justiça de forma desarrazoada, o 

que violaria a Constituição da República (cf. art. 5º, inc. XXXV). Presentes 

os pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que desconhece 

como prova certidão de restrição anexa aos autos. O autor alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum débito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora possui CONTRATO DE ASSINATURA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO, demonstrando o a licitude da cobrança, não havendo, portanto, 

se falar em fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstrou nos autos a realização do negócio jurídico entre as partes, 

não havendo, portanto, se falar em desconhecimento da origem da dívida.. 

Entendo que havendo comprovação de serviço prestado por parte da 

promovida, falacioso se mostra a alegação da autora de que não contraiu 

a dívida com a Reclamada, tampouco firmou contrato que pudesse gerar o 

suposto débito, assim, estando demonstrada a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, 

legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE[1], considerando a retificação do valor da causa 

promovida de ofício. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de agosto de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS (ADVOGADO(A))

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELY DE BRITO DOBLER (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000988-26.2018.8.11.0055 Autor (a): Leite & Artero Ltda. – ME 

Ré (u): Michely de Brito Dobler PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

parte autora informou nos autos que a ré adimpliu integralmente o débito 

discutido na presente ação, razão pela qual requereu a extinção do feito. 

O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora 
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compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do 

art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da 

sentença, e, em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], 

este ato independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se 

trate de lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o 

exposto, opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela 

parte autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, 

JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 22 de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-31.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER MARCELO PEREIRA (REQUERENTE)

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000977-31.2017.8.11.0055 Reclamante: VANDER MARCELO PEREIRA 

Reclamada: LOJAS RENNER S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a 

tratar, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que 

a parte Autora alega que foi surpreendida pela negativa da concessão de 

um credito no comercio local, sob alegação de restrição creditícia de seu 

nome junto ao SPC referente um débito supostamente desconhecido. 

Requer seja reconhecido o direito do Autor de ser compensado pelos 

danos morais sofridos, apresentando a título de sugestão ao Juízo, o valor 

de R$ 36.727,28. A ré, em sua peça contestatória afirma que o débito é 

devido por ausência de pagamento do contratado, alegando assim, não 

haver se falar em reparação por danos morais. Diante da afirmação 

autoral de inexistência do débito e da negativação indevida, caberia à ré 

demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da parte autora, 

nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida nos 

autos e a distribuição do ônus probatório, resta incontroversa o fato de 

que o nome do promovente foi indevidamente lançado no rol dos maus 

pagadores e as consequências daí advindas. Neste cotejo, reputo assistir 

parcial razão à autora, afinal demonstrou de forma efetiva que não 

contratou os serviços da reclamada e teve seu nome indevidamente 

lançado no rol dos maus pagadores. Outrossim, é assente na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a inscrição indevida no 

cadastro de inadimplentes causa danos de ordem moral ao inscrito; danos 

esses configurados in re ipsa, vez que prescindem de comprovação 

fática. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM 

PEDIDOS DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO, DE CANCELAMENTO 

DE PROTESTOS E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS 

MERCANTIS. TÍTULOS TRANSFERIDOS POR ENDOSSO TRANSLATIVO. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1. Não cabe agravo contra decisão que, 

com base no artigo 543, § 7º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) 

de 1973, nega seguimento a recurso especial. Precedentes. 2. Inviável o 

recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório 

da lide. Incide a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. O dano 

moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de 

inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se 

in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 

Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 858.040/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017) (grifo nosso). A 

jurisprudência Estadual também é neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO 

NOME - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO - DANO IN RE IPSA - 

CONDENAÇÃO DEVIDA - VALOR EXCESSIVO DA INDENIZAÇÃO - 

REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.Não havendo 

prova de existência de relação jurídica entre as partes a negativação do 

nome em razão de débito indevido enseja a indenização por dano 

moral.Verificada a excessividade do valor da indenização a redução é 

medida que se impõe para que não haja enriquecimento sem causa. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS CADASTRAIS DA AUTORA - 

NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA – 

DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE 

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Responde a requerida pelos danos morais ocasionados ao 

cliente em virtude de transtornos, incômodos e inscrição indevida aos 

cadastros de órgãos de proteção ao crédito, decorrentes da utilização de 

dados cadastrais em nome como avalista da autora em contrato com 

terceiro desconhecido. O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza 

o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos 

danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação 

dos serviços. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante 

que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi 

concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra 

parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (Ap 

29734/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018) 

A ré praticou ilicitude ao inscrever o autor no cadastro de inadimplentes. 

Portanto, com sua negligência causou rebaixamento do patrimônio moral 
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da autora e, por esse motivo, deve ser compelida a compensação dos 

referidos danos. Assim, com fulcro no art. 6º da Lei 9.099/95 e 

considerando-se as circunstâncias do caso, de lesão à honra subjetiva da 

autora, a condição econômica das partes, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, entende-se que o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais a ser pago pela reclamada é justo. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para: a) Declarar inexistente o débito que deu azo a 

inscrição indevida da autora no cadastro de inadimplentes; b) Condenar a 

ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso, data da restrição indevida (Súmula 54 do 

STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto responsabilidade 

extracontratual. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas 

ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018. 

Karla Paloma Busato Juiza Leiga [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência. 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILDO APARECIDO LIQUER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000710-25.2018.8.11.0055 Autor (a): Juvenildo Aparecido 

Liquer de Oliveira Ré (u): Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A parte autora narra que foi negativada em órgão de restrição 

de crédito por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 263,36 

(duzentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos), conforme 

prova certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que não possui esse 

débito, pois não o contratou. Neste contexto, afirma que a dívida é 

inexistente e a negativação é indevida, devendo ser reparada pelos danos 

morais sofridos. Bem como pleiteia a declaração de inexistência do débito 

apontado no cadastro de restrição. Diante da negativa de contratação, 

cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome da 

parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção 

de prova negativa. A ré, em sua contestação, afirma que a parte autora 

contratou seus serviços, porém quedou-se inadimplente. Desse modo, 

ilustra que a inscrição é devida e inexiste dever de compensar no 

presente caso. Analisando o acima narrado, bem como a prova produzida 

nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, resta controversa a 

contratação pela parte autora dos serviços citados, a responsabilidade 

por fraude perpetrada por terceiros, a negativação decorrente da 

cobrança dos serviços e as consequências daí advindas. Neste cotejo, 

reputo assistir não assistir razão à parte autora. Com efeito, a ré 

demonstra nos autos a realização do negócio jurídico juntando telas 

sistêmicas que demonstram a contratação dos serviços prestados pela ré. 

Daí dizer, sem maiores digressões, a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Logo, demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua 

de prova do pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte 

autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do 

direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, 

na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de 

pagamento em relação ao débito inscrito, legítima se mostra a cobrança 

por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, resta demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o 

posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu 

nome no cadastro de inadimplentes. Assim, conclui-se que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. No que 

tange a notificação prévia de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, 

é oportuno salientar que esta é de responsabilidade dos órgãos 

mantenedores do cadastro de inadimplentes, portanto, foge da alçada da 

ré promover tal ato. Neste sentido é o posicionamento sumulado do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 

proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na inicial. Sem 
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custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 22 de agosto de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 22 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-56.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IRENE DE JESUS BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000210-56.2018.8.11.0055 Autora: IRENE DE JESUS BARBOSA 

Ré: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por IRENE DE JESUS BARBOSA em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A. Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré, por dívidas que desconhece como prova certidão de 

restrição anexa aos autos. A autora alega não ter contratado os serviços 

da requerida, desta forma desconhece em ter algum débito com a mesma, 

razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente 

indevidas. Requerendo, assim, indenização por danos morais. A ré, ao 

seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora 

deixou de adimplir com o contrato firmado entre as partes, sendo que a 

parte autora chegou utilizar a linha e efetuar pagamento de faturas 

telefônicas, não havendo, portanto, se falar em fraude, mas sim de 

inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa de contratação, cabe 

à ré demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, 

nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos autos a realização do negócio 

jurídico entre as partes, demonstrando inclusive que o pagamento era 

realizado através de debito na conta de nº 66778-1 AG: 0804, banco 

COOPERATIVO SICREDI pertencente à reclamante, ou seja, método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Entendo que havendo comprovação de serviço 

prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação da 

autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tampouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, estando 

demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE[1], considerando a retificação do valor da causa 

promovida de ofício. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 

de agosto de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga 1] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001449-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VELINA CAMARGOS DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001449-95.2018.8.11.0055 Autora: VELINA CAMARGOS DA 

SILVA Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por VELINA CAMARGOS DA SILVA em face de VIVO S.A. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que desconhece 

como prova certidão de restrição anexa aos autos. A autora alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum débito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, sendo que a parte autora chegou utilizar a linha e efetuar 

pagamento de faturas telefônicas, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, TELAS DE SEU 

SISTEMA INTERNO e FATURAS DE COBRANÇA discriminando a utilização 

do serviço fornecido pela empresa reclamada à reclamante, ou seja, 

método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência 

da citada relação jurídica. Entendo que havendo comprovação de serviço 

prestado por parte da promovida, falacioso se mostra a alegação da 

autora de que não contraiu a dívida com a Reclamada, tampouco firmou 

contrato que pudesse gerar o suposto débito, assim, estando 

demonstrada a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – 

enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE[1], considerando a retificação do valor da causa 

promovida de ofício. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 

de agosto de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA SABINO (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000122-18.2018.8.11.0055 Autora: ROSANA APARECIDA 

SABINO Ré: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 
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existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ROSANA APARECIDA SABINO em face de EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superadas as preliminares suscitadas, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que desconhece 

como prova certidão de restrição anexa aos autos. A autora alega não ter 

contratado os serviços da requerida, desta forma desconhece em ter 

algum débito com a mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição 

creditícia seriam totalmente indevidas. Requerendo, assim, indenização por 

danos morais. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora deixou de adimplir com o contrato firmado entre as 

partes, sendo que a parte autora chegou utilizar a linha e efetuar 

pagamento de faturas telefônicas, não havendo, portanto, se falar em 

fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo negativa 

de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstrou nos 

autos a realização do negócio jurídico entre as partes, demonstrando 

inclusive a utilização da linha telefônica por parte da reclamante através 

da juntada das faturas de consumo, ou seja, método probatório suficiente 

para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. 

Entendo que havendo comprovação de serviço prestado por parte da 

promovida, falacioso se mostra a alegação da autora de que não contraiu 

a dívida com a Reclamada, tampouco firmou contrato que pudesse gerar o 

suposto débito, assim, estando demonstrada a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, 

legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE[1], considerando a retificação do valor da causa 

promovida de ofício. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 

de agosto de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 26 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NORA NEY DA SILVA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1000181-06.2018.8.11.0055 Autora: NORA NEY DA SILVA 

FERREIRA GOMES Ré: NATURA COSMÉTICOS S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por NORA NEY DA SILVA FERREIRA GOMES em face de 

NATURA COSMÉTICOS S.A. Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superadas as 

preliminares suscitadas, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: No caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, 

nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam 

aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos principais que a parte autora foi negativada por 

ordem da ré, por dívidas que desconhece como prova certidão de 

restrição anexa aos autos. A autora alega não ter contratado os serviços 

da requerida, desta forma desconhece em ter algum débito com a mesma, 

razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia seriam totalmente 

indevidas. Requerendo, assim, indenização por danos morais. A ré, ao 

seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a parte autora 
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solicitou produtos da empresa promovida, juntando aos autos ficha 

cadastral com a assinatura da parte Autora, bem como a nota fiscal dos 

produtos, demonstrando assim que foram contraídos débitos, que 

restaram inadimplidos, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito, não havendo, portanto, se 

falar em fraude, mas sim de inadimplemento contratual. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré 

demonstrou nos autos a realização do negócio jurídico entre as partes, 

não havendo, portanto, se falar em desconhecimento da origem da dívida. 

Entendo que havendo comprovação de serviço prestado por parte da 

promovida, falacioso se mostra a alegação da autora de que não contraiu 

a dívida com a Reclamada, tampouco firmou contrato que pudesse gerar o 

suposto débito, assim, estando demonstrada a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença apontada, 

legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demonstrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, contido na inicial. Ademais, reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, condeno ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 136 FONAJE[1], considerando a retificação do valor da causa 

promovida de ofício. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 

de agosto de 2018. Karla Paloma Busato Juíza Leiga [1] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNESTINO SILVA (REQUERIDO)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora dos veículos objeto de restrição indicados nos 

extratos anexos, mantendo-se por ora o executado como fiel depositário. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença. Caso a pesquisa ou a diligência de penhora de 

bens seja infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 28 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002041-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (EXEQUENTE)

HITLER SANSAO SOBRINHO (EXEQUENTE)

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HABNER RAABY SOUZA BENNERT (EXECUTADO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, diante do permissivo do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. A inicial não pode ser recebida, visto que o Juizado Especial 

Cível não é competente para o conhecimento e processamento de 

execuções de títulos extrajudiciais com obrigação de entrega de coisa e 

de obrigação de fazer ou não fazer, tendo em vista a especializado do rito 

executivo que a elas se aplica, que é incompatível com o procedimento 

previsto no art. 53 da Lei nº 9.099/1995. Nesse sentido, é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que não podem 

ser processadas no Juizado Especial ações que tenham rito específico, 

não compatível com o estabelecido na Lei nº 9.099/1995. Essa conclusão 

fica bastante clara pela simples leitura do art. 53 da Lei nº 9.099/1995. 

Referido dispositivo legal autoriza, perante o Juizado Especial Cível, a 

execução de título executivo extrajudicial no valor de até 40 salários 

mínimos, estabelecendo em seus parágrafos o rito procedimental 

(penhora, designação de audiência de conciliação, embargos e fase de 

expropriação). O dispositivo, portanto, embora não explicitamente, deixa 

claro (diante do rito estabelecido em lei) que o título a que se refere a lei é 

apenas aquele que contempla obrigação de pagamento. Nesse passo, 

impossível o processamento de execuções que contemplem obrigações 

de entrega, de fazer ou não fazer, porquanto os ritos para referidas 

ações executivas são absolutamente distintos e incompatíveis com aquele 

que está previsto no dispositivo legal acima mencionado. Convém registrar 

que a doutrina vem adotando esse mesmo entendimento, a exemplo do 

que ensina o jurista Felippe Borring Rocha (Manual dos Juizados Especiais 

Cíveis Estaduais: teoria e prática – 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2016. p. 

260/261): “Apesar da Lei nº 9.099/1995 não colocar isso de forma clara, 

entendemos que interesse de agir para o procedimento executivo dos 
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Juizados Especiais abrange somente o cumprimento das obrigações de 

pagar, reconhecidas nos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até 

40 salários mínimos. De fato, analisando os dispositivos pertinentes (arts. 

3º, § 1º, II e 53, caput), verifica-se que as regras previstas são todas 

focadas nas obrigações pecuniárias e que o único critério utilizado pelo 

legislador para definir o procedimento foi o valor do título executivo 

extrajudicial. Por isso, não é possível levar aos Juizados Especiais a 

execução das obrigações comportamentais (fazer, não fazer ou dar), 

quando firmadas em títulos extrajudiciais.” Válido ressaltar ainda que não 

se pode cogitar do processamento de pedidos dessa estirpe nos Juizados 

Especiais com fundamento no que dispõe o art. 52, V, da Lei nº 

9.099/1995. Referido dispositivo legal é específico para obrigações 

decorrentes de sentenças proferidas pelo próprio Juizado Especial, o que 

está expresso no seu caput. As regras de competência para as ações 

estabelecidas na Lei nº 9.099/1995 são absolutas, por versarem sobre 

competência material. Não há, portanto, como dar prosseguimento ao feito 

no âmbito deste Juizado Especial por flagrante incompetência desta justiça 

especializada, conforme acima exposto. A hipótese comporta o 

indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 51, da Lei nº 9.099/95. Deverá, assim, o 

reclamante promover o pedido na Justiça Comum estadual. Por tais 

razões, declaro a incompetência deste Juizado Especial para o 

processamento do pedido, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito, determinando seu conseqüente 

arquivamento. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000904-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRELINA RODRIGUES PEIXOTO (EXECUTADO)

 

Em razão da certidão do Oficial de Justiça juntada no Id 14326310, Intimo a 

parte autora para manifestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001662-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (REQUERENTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMARA LUIZA MOREIRA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando as informações da certidão do ID 15009405, 

DESIGNE-SE nova data para realização de audiência de conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 

de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010840-23.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITALINO PATIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LIMA DA CRUZ (REQUERIDO)

JOSE ANTONIO DUTRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Considerando o decurso do prazo de embargos do executado 

(ID 14763641), defiro o pedido para levantamento do valor bloqueado no ID 

13967596 em favor do exequente. Deverá a Sra. Gestora certificar se o 

postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, para 

levantamento de valores. Em caso positivo, antes da expedição do alvará, 

nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso 

não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou 

recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Defiro o pedido 

de suspensão do processo pelo prazo requerido (90 dias), findo o qual 

deverá a parte reclamante se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

promovendo o necessário ao regular prosseguimento do feito, sob pena 

de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de agosto 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010379-90.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO OLIVEIRA PESSOA (EXECUTADO)

ROBSON REZENDE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Promovo, nesta oportunidade, a baixa da restrição dos veículos 

descritos no ID 6244892 (extrato anexo), conforme requerido no acordo 

do ID 14219622. Caso nada mais seja requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDUINO LIDIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14536164. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema BACENJUD e INFOJUD. 

Considerando foi localizado endereço diverso dos informados nos autos 

(extratos anexos), cite-se da presente ação, intimando-se da audiência 

designada no ID 14553397. Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o 

reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001519-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE GONCALVES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A presente precatória tem como objeto a citação/intimação da 

reclamada para comparecimento na audiência de conciliação designada no 

Juízo deprecante Contudo, por um equivoco, foi designada audiência de 

conciliação nesta comarca (ID 14982702). Assim sendo, OFICIE-SE ao 

Juízo deprecado solicitando nova data para audiência de conciliação. Com 

as informações, CUMPRA-SE na forma deprecada, servindo o a presente 

decisão de mandado, observando que a citação/intimação deverá ser 

realizada por Oficial de Justiça. Decorrido o prazo de 30 dias, sem 

resposta, restitua-se os autos a comarca de origem, grafando nossas 

homenagens. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

28 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-22.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERAFIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Parte Executada. INTIMO a 

Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010164-75.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDONCA FERREIRA (REQUERENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Parte Executada. INTIMO a 

Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011003-71.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

VISTOS. Considerando que foram esgotados todos os meios para 

satisfação do crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Considerando que a pesquisa foi infrutífera, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Sem prejuízo, defiro o pedido para inscrição do nome da 

executada no cadastro de inadimplentes, com fundamento no art. 782, § 

3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 24 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012116-89.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Parte Executada. INTIMO a 

Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012118-59.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

BENE COLOR SILVA DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Parte Executada. INTIMO a 

Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETE DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001078-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE AMERICO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do Id 14872649. Sendo informado endereço 

diverso do constante nos autos, CITE-SE/INTIME-SE da presente ação, 

designando-se data para audiência de conciliação. Caso não haja 

informação quanto ao endereço ou sendo o mesmo já existente nos autos, 

INTIME-SE a parte reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de agosto 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI JUNIOR KUNZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do Id 14872649. Oficie-se conforme requerido. 

Sendo informado endereço diverso do constante nos autos, 

CITE-SE/INTIME-SE da presente ação, designando-se data para audiência 

de conciliação. Caso não haja informação quanto ao endereço ou sendo o 

mesmo já existente nos autos, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010887-65.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO BEZERRA DE ABREU (EXEQUENTE)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

GRACIELLY ROSA ORMOND (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVA MARIA COELHO FERNANDES - ME (EXECUTADO)

SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Indefiro o pedido do ID 12957075, uma vez que a informação deve 

ser obtida pela própria parte, devendo ela própria diligenciar nesse 

sentido. Considerando os depósitos efetuados nos autos, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ROSA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 14945265. Promovo diligência no sentido de 

localizar o endereço do reclamado sistema INFOJUD. Considerando foi 

localizado endereço diverso dos informados nos autos (extrato anexo), 

cite-se nos termos do despacho do ID 13157478. Caso a diligência seja 

infrutífera, INTIME-SE o reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer o 
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que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Sem prejuízo da determinação supra, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 10 dias, apresentar demonstrativo atualizado do valor 

executado, no qual deverá fazer incidir juros simples, em respeito ao 

disposto no art. 4º do Decreto Lei 22.626/33, que veda a incidência de 

juros sobre juros, salvo exceções expressamente determinadas em lei. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de agosto 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

CARMEN PAIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30263 Nr: 3152-40.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR EBERHART, JEC.BALSAS/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedde fl. 255.

Promovo diligência no sentido de localizar seu endereço via sistema 

BACENJUD e INFOJUD.

 Considerando o resultado da pesquisa (extrato anexo), INTIME-SE a 

exequentea que informe, no prazo de 10 dias, o local onde pretende seja 

efetuada a penhora, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 105593 Nr: 4361-34.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA FERREIRA BARBOSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Ante o exposto, tendo em vista a novação proveniente da aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial, julgo extinto o processo, 

com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil.Expeça-se certidão de crédito, promovendo sua 

entrega ao exequente, para habilitação junto ao Juízo da recuperação 

judicial.Caso existam valores bloqueados nestes autos, deverão ser 

levantados em favor da empresa reclamada, mediante alvará judicial. Se 

necessário, deverá a reclamada ser intimada para fornecimento dos 

dados bancários para o levantamento.Sem custas ou 

honorários.Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 113275 Nr: 3494-07.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA - 

OAB:11125/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Ante o exposto, tendo em vista a novação proveniente da aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial, julgo extinto o processo, 

com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil.Expeça-se certidão de crédito, promovendo sua 

entrega ao exequente, para habilitação junto ao Juízo da recuperação 

judicial.Caso existam valores bloqueados nestes autos, deverão ser 

levantados em favor da empresa reclamada, mediante alvará judicial. Se 

necessário, deverá a reclamada ser intimada para fornecimento dos 

dados bancários para o levantamento.Sem custas ou 

honorários.Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 224188 Nr: 13479-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAJANA RAQUEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 Intimo os advogados, Carlos Alberto de Alencar Campos e Alexandre 

Marim de Oliveira, acerca da audiência de Instrução e Julgamento, 

redesignada para o dia 25 de setembro de 2018, ás 15h20min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY KAIQUI SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

ADENILSON SEVERINO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA 

DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS com 

pedido de medida de urgência consistente em determinar que a reclamada 

proceda a imediata exclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, ao argumento que os débitos que ensejaram a inscrição foram 

quitados. FUNDAMENTO E DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo autor, o pedido, a demonstração da probabilidade 

de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, deve 

estar demonstrada a necessidade de deferimento da tutela de urgência, 

bem como que, sendo a tutela concebida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Em juízo de rasa cognição, verifico a 

presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Com 

efeito, o reclamante informa e demonstra nos autos que está sendo 

cobrado por dois débitos no importe de R$ 769,18 vencido aos 

10.11.2017, e de R$ 776,58 vencido aos 10.7.2017, e que referidas 

obrigações foram adimplidas. Os documentos juntados pelo reclamante 

demonstram o pagamento, uma vez que junta o extrato financeiro da 

reclamada, constando que o débito vencido em julho de 2017 foi pago e o 

débito vencido em novembro de 2011 está quitado por meio de bolsa 

integral. Assim, resta satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa 

cognição, que efetivamente, foi quitada a dívida que ensejou a 

negativação do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 
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Embora a inscrição se mostre a princípio legítima, tendo em vista a mora 

assumida pelo reclamante, não se pode olvidar o que estabelece o art. 43, 

§ 3º, do CDC, que impõe ao credor o dever de corrigir e, nesse caso, 

excluir a restrição, quando há o pagamento do débito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a permanência do nome nos órgãos de proteção 

ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos relevantes. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Em razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a 

medida postulada já nesta sede porque do contrário, se efetivamente o 

débito for desconstituído na sentença, a reclamante terá suportado um 

prejuízo de grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir efeitos normalmente 

sem que isso implique em significativo prejuízo à empresa reclamada. Por 

fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez 

que a qualquer tempo, e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo à reclamada. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a medida de urgência a fim de determinar seja excluído o 

nome do reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao 

crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com relação ao débito objeto da 

presente demanda, lançados pela empresa reclamada. Recebo a petição 

inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 28 de agosto 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002064-85.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI SILVERIO (REQUERENTE)

Marcos Cardozo Dalto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que não pactuou nenhuma negociação com a 

reclamada. DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do requerente 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos relevantes e que devem ser evitados. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade da concessão da tutela de urgência neste tocante, pois 

fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela alta probabilidade 

de declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome 

da reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 
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referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 28 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001435-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI (ADVOGADO(A))

NUCLEO-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

ANDERSON MELLO ROBERTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACASSIO MARQUES NOGUEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

ELISMAR RODRIGUES MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Chamo o feito à ordem, para extinguir o processo sem resolução 

do mérito. Dispensado o relatório, diante do permissivo do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. A inicial sequer poderia ter sido recebida, visto que o Juizado 

Especial Cível não é competente para o conhecimento e processamento de 

execuções de títulos extrajudiciais com obrigação de entrega de coisa e 

de obrigação de fazer ou não fazer, tendo em vista a especializado do rito 

executivo que a elas se aplica, que é incompatível com o procedimento 

previsto no art. 53 da Lei nº 9.099/1995. Nesse sentido, é pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que não podem 

ser processadas no Juizado Especial ações que tenham rito específico, 

não compatível com o estabelecido na Lei nº 9.099/1995. Essa conclusão 

fica bastante clara pela simples leitura do art. 53 da Lei nº 9.099/1995. 

Referido dispositivo legal autoriza, perante o Juizado Especial Cível, a 

execução de título executivo extrajudicial no valor de até 40 salários 

mínimos, estabelecendo em seus parágrafos o rito procedimental 

(penhora, designação de audiência de conciliação, embargos e fase de 

expropriação). O dispositivo, portanto, embora não explicitamente, deixa 

claro (diante do rito estabelecido em lei) que o título a que se refere a lei é 

apenas aquele que contempla obrigação de pagamento. Nesse passo, 

impossível o processamento de execuções que contemplem obrigações 

de entrega, de fazer ou não fazer, porquanto os ritos para referidas 

ações executivas são absolutamente distintos e incompatíveis com aquele 

que está previsto no dispositivo legal acima mencionado. Convém registrar 

que a doutrina vem adotando esse mesmo entendimento, a exemplo do 

que ensina o jurista Felippe Borring Rocha (Manual dos Juizados Especiais 

Cíveis Estaduais: teoria e prática – 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2016. p. 

260/261): “Apesar da Lei nº 9.099/1995 não colocar isso de forma clara, 

entendemos que interesse de agir para o procedimento executivo dos 

Juizados Especiais abrange somente o cumprimento das obrigações de 

pagar, reconhecidas nos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até 

40 salários mínimos. De fato, analisando os dispositivos pertinentes (arts. 

3º, § 1º, II e 53, caput), verifica-se que as regras previstas são todas 

focadas nas obrigações pecuniárias e que o único critério utilizado pelo 

legislador para definir o procedimento foi o valor do título executivo 

extrajudicial. Por isso, não é possível levar aos Juizados Especiais a 

execução das obrigações comportamentais (fazer, não fazer ou dar), 

quando firmadas em títulos extrajudiciais.” Válido ressaltar ainda que não 

se pode cogitar do processamento de pedidos dessa estirpe nos Juizados 

Especiais com fundamento no que dispõe o art. 52, V, da Lei nº 

9.099/1995. Referido dispositivo legal é específico para obrigações 

decorrentes de sentenças proferidas pelo próprio Juizado Especial, o que 

está expresso no seu caput. As regras de competência para as ações 

estabelecidas na Lei nº 9.099/1995 são absolutas, por versarem sobre 

competência material. Não há, portanto, como dar prosseguimento ao feito 

no âmbito deste Juizado Especial por flagrante incompetência desta justiça 

especializada, conforme acima exposto. O caso, portanto, comporta 

extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, da 

Lei nº 9.099/95. Deverá o reclamante promover o pedido na Justiça 

Comum estadual. Por tais razões, declaro a incompetência deste Juizado 

Especial para o processamento do pedido e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, determinando seu consequente arquivamento. 

Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003299-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

RAYANE DIAS FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUIZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003299-54.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: RAYANE DIAS FARIA REQUERIDO: ESTE JUIZO Vistos etc. 

I. Acolho cota ministerial de fl. id. 10681663 e designo audiência para o dia 

29/08/2018, às 15:00 horas. II. Dou por intimada a parte através do 

advogado constituído nos autos. III. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a parte, querendo, apresentem rol de testemunhas. IV. Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada 

acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a intimação ser 

realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos autos com 03 

(três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, §1º, do CPC). 

V. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005260-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1005260-30.2017.8.11.0045. AUTOR: 

MARA DA SILVA SOUZA RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos etc. I. Intimem-se as partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, com as 

devidas justificativas, sob pena de indeferimento. II. Após, venham os 

autos conclusos para o julgamento conforme o estado do processo (CPC, 

artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357), momento que se 

faz necessário a análise da liminar. III. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000758-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

J. C. S. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Intimação Intimação das partes para se manifestarem sobre o 

laudo ID 14963976, no prazo de 10 dias.

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87786 Nr: 1630-22.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR MAZETTO CARNEIRO, VALDIR MAZETTO 

CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, com resolução de mérito na forma do art. 269, I do CPC, 

determinando o arquivamento do feito, vez que os fatos narrados não 

constituem motivo para pleito indenizatório.Condeno o Autor ao pagamento 

de honorários que fixo em R$ 1.000,00, e às custas (ambas acobertadas 

pela gratuidade). Transitada em julgada a presente sentença, expeça-se 

ofício ao Banco do Brasil para a devolução do valor (descrito a fl. 16 e 

cópia deverá acompanhar o ofício) para o depositante (Ademir Mazetto 

Carneiro).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Lucas do Rio 

Verde-MT, 27 de agosto de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27498 Nr: 1602-30.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARILDA MUNIZ DE 

PAULA, para devolução dos autos nº 1602-30.2008.811.0045, Protocolo 

27498, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 30969 Nr: 683-07.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENO LUIZ MONTAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINE MONTEIRO DA SILVA, MANOELITA 

CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Kuhn - OAB:SC/33460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT/2621, LUIZ PINHRIRO - OAB:2621

 Certifico que, impulsiono o feito e intimo as partes através do seu 

advogado, sobre a penhora efetuada no autos de código 30969, da 3ª 

vara Civel desta Comarca, no valor de R$ 183.229,06, (Cento e Oitenta e 

Três Mil, duzentos e vinte e nove Reais e Seis Centavos).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001213-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANI PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LEILA MARIA DEPIERI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1001213-76.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. II. Postergo a análise da tutela de urgência 

pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a necessidade de ouvir 

o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a concessão do pleito 

liminar está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e segurança por parte do 

Juízo para sua concessão. Ademais, extrai-se da narrativa inicial que o 

serviço contestado pela parte autora (afirma não ter contratado) estaria 

sendo cobrado/prestado desde o ano de 2011, evidenciando, pois, a 

ausência do periculun in mora imediato. III. Designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 03/09/2018, às 10h30min, a qual será 

realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. 

IV. Intime-se a parte requerida com relação à audiência e cite-a quanto aos 

termos da petição inicial. V. O prazo para resposta será de 15 dias úteis 

(art. 219) e se iniciará: a) Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; VI. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (CPC art. 341 c.c 

344). VII. As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). VIII. A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). IX. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). X. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). XI. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XII. Cumpra-se, expedindo o necessário. CÁSSIO LUÍS FURIM 

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004110-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER MAGNI (AUTOR(A))

SIDINEI KLEIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI BORBA (RÉU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO PRAZO 

LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DO AR DEVOLVIDO.

Intimação do Advogado FERNANDO APARECIDO DE SOUZA 

OAB13298-O/MT, para que no de 24 (vinte e quatro)proceda a devolução 

dos presente feito sob pena de busca e apreensão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002425-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELIO MARTINELLI (EXECUTADO)

JANETE MARTINELLI (EXECUTADO)

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA APORTADA AO FEITO.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 146410 Nr: 7138-07.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO POLTRONIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BRIGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 290 c/c 330, IV c/c 

485, IV, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito e, por consequência, determino o cancelamento da 

distribuição.4. Certificado o trânsito em julgado, às providências para 

efetivação do cancelamento dantes determinado.5. Publique-se. 

Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 81798 Nr: 1055-48.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO BALABAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FÁTIMA DE GÓES FERMINO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Intimação do Advogado FERNANDO APARECIDO DE SOUZA 

OAB13298-O/MT, para que no de 24 (vinte e quatro)proceda a devolução 

dos presente feito sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84031 Nr: 3543-73.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A BAURU SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ALESSANDRO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A última tentativa de citação via correio foi recebida por terceiro. Logo, 

indefiro, por ora, o pedido de bloqueio/penhora online.

2. Manifeste-se o credor sobre a citação do devedor em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 122522 Nr: 1867-51.2016.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON CENTENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108.911/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que a restrição via Renajud já fora removida, conforme 

comprovante de remoção à f. 43, manifeste-se o autor, o que entender por 

direito, no prazo de 15 dias.

2. Nada sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114907 Nr: 6629-47.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DO NASCIMENTO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI RODRIGUES 

PALIANO - OAB:23.160, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Vistos.

1. Tendo ocorrido o falecimento da parte autora, Rosa do Nascimento 

Dutra (f. 138v), necessária à regularização do pólo ativo para 

prosseguimento da demanda indenizatória.

2. Assim, nos termos do art. 313, I, c/c seu § 1º, ambos do CPC, 

SUSPENDO o presente feito até que a parte interessada promova a 

adequada substituição pelos seus sucessores (art. 110 do CPC).

3. Intime-se a parte autora, para no prazo de 20 (vinte) dias, promover a 

adequada habilitação do espólio ou eventuais herdeiros, qualificando-o(a)

(s), inclusive com endereço atualizado.

4. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 109245 Nr: 3515-03.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMELITO AVELINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341-OAB/SP

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 97664 Nr: 4062-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIZ AMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMPOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440-0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005174-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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IVANA BARBOSA MIRANDA (AUTOR(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo n.º 1005174-59.2017.811.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que o autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, porquanto já 

vinha auferindo o auxílio-doença, que foi deferido entre 13/07/2016 e 

19/06/2017 (evento nº 11201186). Esmiuçando o acervo de informações 

engendradas, denota-se que a autora, em 29/04/2017, submeteu-se à 

avaliação médica, subscrita por profissional da área médica e 

devidamente habilitado para o desempenho de tal mister - Laudo Pericial 

real izado no âmbi to  da Rec lamatór ia  Traba lh is ta  n º 

0001778-70.2016.5.23.0101 (evento nº 11202392 - pág. 2/8) - 

oportunidade em que se constatou que a requerente apresenta 

"incapacidade parcial e temporária para o seu trabalho com tempo 

estimado de recuperação/restabelecimento de 6 meses após o 

estabelecimento do tratamento cirúrgico. Quanto ao grau de incapacidade 

devido a lesão da coluna lombar, considerando o conjunto dos valores do 

corpo humano, conforme França (2013) é possível estimar um déficit de 

25%" (sublinhei). Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que a requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

a requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença à autora Ivana 

Barbosa Miranda, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, 

devendo ser realizada nova reavaliação administrativa, a pedido da 

requerente perante a autarquia requerida, da necessidade da manutenção 

do benefício dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias [art. 60, §§ 8.º e 

9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Considerando-se as particularidades da causa 

e como forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito 

[art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, 

a autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências 

marcadas e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de dezembro de 2017. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003538-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR PIMENTA PRATA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003538-24.2018.811.0045. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento da quantia 

em dinheiro descrita na inicial, acrescida de honorários de advogado no 

percentual de 5% do valor atribuído à causa [art. 701 do Código de 

Processo Civil], ou formule embargos à ação monitória [art. 702 do Código 

de Processo Civil]. O cumprimento espontâneo do mandado judicial 

isentará o réu do pagamento de custas do processo [art. 701, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento e a 

não-apresentação de embargos à ação monitória produzirá a constituição, 

de pleno direito, de título executivo judicial, independentemente de qualquer 

tipo de formalidade [art. 701, § 2.º do Código de Processo Civil]. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 28 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003543-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. W. M. RIBEIRO - ME (REQUERIDO)

GASPAR WENDER MARQUES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003543-46.2018.811.0045 Cumpra-se na forma deprecada, 

com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as 

homenagens de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003573-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DIAS CURTY DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ARTHUR MUDRI DA SILVA (ADVOGADO(A))

GDS - GROW DIETARY SUPPLEMENTS DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLI ACKERMANN GEREMIA COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003573-81.2018.811.0045 Cumpra-se na forma deprecada, 

com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as 

homenagens de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000466-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

IVETE PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 925 Nr: 19-93.1997.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 230/2004.

Expeça-se ofício, dirigindo-o ao Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Sorriso/MT, que deverá ser instruído com cópia do auto de 

penhora e desta decisão judicial, com o intuito de requisitar, no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias: a) a realização de registro, à margem da 

matrícula 20.604 do imóvel, da penhora; b) a remessa de cópia da 

matricula atualizada do bem imóvel. Após, cumpra-se integralmente a 

decisão judicial arquivada na fl. 144 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106829 Nr: 2224-65.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A. ZORZI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDORANCY VIEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, CAMILLA NOVAES CABRAL - OAB:145156 OAB/MG, 

LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO 

MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2224-65.2015.811.0045.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome do executado.

Com a juntada do extrato, que segue em anexo, intime-se a exequente 

para que, no prazo de 20 (vinte) dias, promova o andamento no processo.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 92 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99243 Nr: 5382-65.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRI OLYVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF

 Processo n.º 5382-65.2014.811.0045.

Encaminhe-se o processo para a Central de Arrecadação e Arquivamento 

para a adoção das providências necessárias. Intimem-se. Após, 

arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42731 Nr: 3040-86.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YONE CAMPOS SALES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3040-86.2011.811.0045.

Intime-se a requerida, mediante a observância da regra prevista no art. 

412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste sobre a manifestação de concordância com 

relação ao recurso de apelação e a respeito dos cálculos de liquidação da 

dívida. Após, venham os autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1006 Nr: 10-68.1996.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO SÃO GENARO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ROBERTO MEIRA, MARISA APARECIDA 

LEIRÃO MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA M.TONIOLO - 

OAB:41509, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 379/2004.

Trata-se de ação de execução por quantia certa promovida por Auto 

Posto São Genaro Ltda. contra Mario Roberto Meira e Marisa Aparecida 

Leirão Meira, em que objetiva compelir os executados a realizarem o 

pagamento da obrigação jurídica, consubstanciada em escritura pública de 

confissão de dívida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Deveras, segundo a norma de regência, configura-se ônus processual da 

parte, manter atualizado o seu endereço, para fins de intimações. 

Presumem-se válidas e consumadas as comunicações e as intimações 

dirigidas ao endereço registrado/informado no processo [art. 274, 

parágrafo único do Código de Processo Civil]. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, é possível divisar que diligenciada a 

intimação da parte autora para que promovesse andamento no processo, 

constatou-se que o requerente modificou o endereço e atualmente se 

encontra em lugar incerto e não-sabido. Portanto, reputo válida e 

aperfeiçoada a intimação do autor, visto que concretizada no endereço 

noticiado na petição inicial.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que o andamento do processo está paralisado por período 

superior a um ano, por negligência e inércia da parte autora, considero 

que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 

1.º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 137715 Nr: 2089-82.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2089-82.2017.8.11.0045.

Abra-se nova vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestes. Após, venham conclusos para sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105222 Nr: 1399-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLING TRANSPORTES LTDA - ME, ORIDIO 

LUCIO ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1399-24.2015.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de citação por edital do executado. É que, a 

citação, realizada mediante a expedição de edital, exige, como condição 

de regularidade/validade, o prévio esgotamento de todos meios disponíveis 

de localização do réu e, ao mesmo tempo, o exaurimento dos instrumentos 

convencionais de citação (citação via postal e por oficial de justiça) [cf.: 

STJ, AgRg no AREsp n.º 771.538/SP, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão, j. 06/10/2015; STJ, AgRg no AREsp n.º 430.022/BA, 3.ª Turma, 

Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 05/05/2015]. No caso concreto, 

embora empreendidas tentativas com o propósito de proceder à citação 

dos executados, não foi tentada, sem êxito, a realização da citação 

pessoal, mediante a expedição de carta precatória, no novo referencial de 

endereço registrado no sistema BacenJud.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova a distribuição da carta precatória, que visa a proceder à citação 

dos executados, perante o Juízo Deprecado, bem como efetive o 

pagamento do complemento da diligencia do meirinho.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109638 Nr: 3730-76.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA ALMEIDA NARITA, ARQUIMEDES 

MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3730-76.2015.811.0045.

Proceda-se à intimação dos executados, mediante a expedição de 

mandado, registrando-se o referencial de endereço indicado na petição 

juntada nas fls. 88/89 dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

realize o pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 

523 do Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) 

dias sem quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, 

independentemente de penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de impugnação [art. 525 do Código de Processo 

Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 122755 Nr: 1976-65.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANI ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1976-65.2016.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o teor da impugnação ao cumprimento de sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98653 Nr: 4916-71.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE ARAUJO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando-se a existência de omissão, ACOLHO os 

embargos de declaração formulados por Maria Helena de Araújo Vieira, 

para o fim de PROMOVER a retificação da sentença de mérito arquivada 

nas fls. 108/111 dos autos e, como consequência direta, ESTABELECER 

que a maneira de atualização do provimento condenatório da sentença 

deve observar o seguinte: correção monetária de acordo com o INPC, no 

que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991, e juros de mora segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).DECLARO, 

outrossim, reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do 

Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de 

agosto de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42579 Nr: 2888-38.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MACHADO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 21 de agosto de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110973 Nr: 4409-76.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 301 de 886



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARIS COMUNICAÇÕES LTDA (TV CONQUISTA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL MARTINEZ FREIXES FILHO EIRELLI-ME, 

FRANCIELLY NATHALLY PECOIS VARGAS FREIXES, DUNAMIS SISTEMA 

DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCOS ANTÔNIO MENDES - OAB:11341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT, Josleine Virginia Ferreira - 

OAB:16.427/MT

 Processo n.º 4409-76.2015.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 98, § 6.º do Código de Processo 

Civil, DEFIRO o requerimento de parcelamento das custas processuais, 

para o fim de DETERMINAR que a companhia requerente realize o 

pagamento das custas processuais pendentes em seis prestações iguais 

e sucessivas, que deverão ser quitadas no prazo de trinta, sessenta, 

noventa, cento e vinte, cento e cinquenta e cento e oitenta dias, 

respectivamente, contados da data da intimação acerca do conteúdo 

desta decisão judicial.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82373 Nr: 1739-70.2012.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 Processo n.º 1739-70.2012.811.0045.

Intime-se o requerente, mediante a expedição de mandado judicial 

(endereço cadastrado na petição inicial) e carta precatória (endereço 

indicado no documento juntado na fl. 92 dos autos), acerca do conteúdo 

da sentença de mérito proferida no processo (fl. 67) e da sentença 

proferida na Comarca de Imperatriz/MA (fl. 88/89).

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste. Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102173 Nr: 22540-36.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE PEREIRA CASTELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo n.º 22540-36.2014.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37931 Nr: 2968-36.2010.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA ALVES, PAULO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PEREIRA DA SILVA, VERA PEREIRA DOS 

SANTOS SILVA, SABINA ZANELLA BARRETO, FRANCISCO FERNANDES 

DE ARAÚJO, IVETE BREDA, MARIA DE LUDEZ ESCOSI ARAUJO, 

ALEXANDRE DA SILVA, IRENE CORDEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Processo n.º 2968-36.2010.8.11.0045.

Existindo informações que demonstram a possível ocorrência do 

falecimento do réu Luiz Pereira da Silva, com lastro no teor do art. 313, 

inciso I do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do 

andamento do processo.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar a 

existência de ação de inventário ou de arrolamento de bens deixados em 

virtude do falecimento do ‘de cujus’ Luiz Pereira da Silva.

Como medida excepcional, Determino que se proceda à citação e 

intimação da requerida Vera Pereira dos Santos, registrando-se o 

referencial de endereço indicado no documento juntado na fl. 139 dos 

autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 

335 do Código de Processo Civil], bem como para que esclareça para o 

oficial de justiça se era casada com o ‘de cujus’ Luiz Pereira da Silva e 

indique o nome e qualificação dos herdeiros do falecido. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92590 Nr: 6442-10.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6442-10.2013.811.0045.

Intime-se a autora/apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96762 Nr: 3348-20.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALMIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR 

- OAB:17589/MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo n.º 3348-20.2014.811.0045.

Intime-se o autor/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92808 Nr: 88-32.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRCF, ALEXANDER FIGUEIRÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, WILLIAM DOS SANTOS 

PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 88-32.2014.811.0045.

Remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98847 Nr: 5065-67.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELINO JOSE WESTARP MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, LUIZ CARLOS VENTURINI - 

OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Processo n.º 5065-67.2014.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107360 Nr: 2500-96.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA SANDRI RORATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na peça inicial por Cleida Maria Sandri Roratto contra o INSS, para o fim de, 

CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida, e:a) 

CONFIRMAR, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente 

concedida e, como corolário natural, DETERMINAR que o INSS realize o 

pagamento do benefício de auxílio-doença, para a requerente Cleida Maria 

Sandri Roratto, contado a partir da data da cessação do benefício 

(30/06/2014);b) CONDENAR a autarquia requerida no pagamento dos 

valores das parcelas vencidas e não pagas administrativamente, devendo 

incidir juros de mora desde a citação ou desde quando devidos, se 

posteriores à citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, além de correção monetária pelo INPC, desde quando cada 

benefício for devido, compensando-se os benefícios inacumuláveis 

recebidos no período;c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito.ESTABELEÇO que a requerida deve ficar 

isenta do pagamento das custas judiciais.Com relação aos honorários de 

advogado decorrentes da sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 

85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, CONDENO a autarquia 

requerida no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte 

adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação [Súmula 

n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por 

parte do advogado e o lapso de tempo em que o processo tramitou.DEIXO 

DE DETERMINAR a remessa necessária da sentença, visto que o valor 

total da condenação, na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma 

de 1.000 (um mil) salários mínimos, considerado o valor do benefício, o 

termo estabelecido para o seu início e o lapso temporal que se registra 

entre o referido termo e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do 

Código de Processo Civil].Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 153197 Nr: 1843-52.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARVALHO BARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUDORA 

DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19504/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência, sob pena de devolução no prazo de 30 dias. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 152780 Nr: 1600-11.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANRISUL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELIO CARLOS MROZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO XAVIER MILAN - 

OAB:29602, SINEY NUNES VIEIRA - OAB:45051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência, sob pena de devolução no prazo de 30 dias. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35991 Nr: 1010-15.2010.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIANI RASPINI - OAB:MT/9807-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Processo n.º 1010-15.2010.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 140 dos autos.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112240 Nr: 5058-41.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO CARLOS LIMA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Processo n.º 5058-41.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Eurico Carlos Lima 

Conceição contra Banco Bradesco Cartões S/A, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99152 Nr: 5319-40.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO, DORA ALICE DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN DEERE BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVACIR ROGERIO SANTOS 

DA ROSA - OAB:17480

 Processo n.º 5319-40.2014.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82897 Nr: 2340-76.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO REGINALDO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:3082

 Processo n.º 2340-76.2012.8.11.0045.

Compulsando o processo, é possível divisar que se trata de ação 

revisional de contrato bancário, que foi julgada no mérito, na data de 13 de 

junho de 2016, momento em que foi decidido que: a) os juros 

remuneratórios deverão ser praticados de acordo com a taxa média 

adotada pelo mercado financeiro; b) a capitalização dos juros deve se 

efetivar ano a ano; c) a ilegalidade da cobrança, durante o período de 

inadimplência, de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual de 

maneira cumulativa com a cobrança de comissão de permanência; d) a 

descaracterização da mora do devedor (fls. 110/115).

Logo em seguida, foi protocolizado pedido de cumprimento de sentença, 

com o objetivo de compelir a companhia requerida/executada a realizar o 

pagamento de honorários de advogado sucumbenciais, que foi, 

posteriormente, julgado extinto em razão da liquidação integral da dívida 

(fls. 119/121 e 135). A companhia requerida/executada não formulou 

pedido de cumprimento de sentença no processo. Portanto, DETERMINO o 

arquivamento do processo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40049 Nr: 370-75.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE PEREIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 Processo n.º 370-75.2011.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94586 Nr: 1517-34.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLACIR ANTONIO MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 
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OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, LUIZ 

CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B

 Processo n.º 1517-34.2014.811.0045.

Intime-se o autor/apelado e a empresa denunciada à lide para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentem as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º 

do Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame da 

matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 140479 Nr: 3725-83.2017.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO GOERTZ XAVIER, MARLENE XAVIER 

ZAROUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Processo n.º 3725-83.2017.811.0045.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Humberto Nonato dos Santos 

contra Celio Goertz Xavier e Marlene Xavier Zarour, em que visa a 

condenação dos requeridos no pagamento de honorários de advogado de 

natureza contratual.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 182/184). Cumpre destacar, também, que 

conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111758 Nr: 4799-46.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Processo n.º 4799-46.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Leonardo Lima da 

Silva contra Banco Bradesco S/A, que visa a satisfação da obrigação 

jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116643 Nr: 7635-89.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Processo n.º 7635-89.2015.8.11.0045.

Traslade-se cópia da sentença de mérito e do venerável acordão, 

juntados nas fls. 24/26 e 68/72 dos autos, para os autos da ação principal.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99987 Nr: 5917-91.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENDOUTDOR COMUNICACAO VISUAL LTDA 

ME, HUDSON ROGÉRIO DE SOUZA, ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, na petição 

inicial dos embargos à ação monitória, formulados pela Defensoria Pública, 

que atua na condição de curadora especial dos réus Vendoutdor 

Comunicação Visual Ltda ME, Hudson Rogério de Souza e Roberto de 

Souza, citados por edital na ação monitória promovida por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Centro Norte do Mato 

Grosso - SICREDI Centro Oeste MT, e como consequência direta:a) 

DECLARO constituído, de pleno direito, o documento sobre o qual se 

fundamenta a presente ação monitória, como título executivo judicial, na 

forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código de Processo Civil/2015;b) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil/2015.Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo 

normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO os 

embargantes no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, 

destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor 

atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do 

advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo 

tramitou.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 

22 de agosto de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39040 Nr: 4066-56.2010.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENASCENÇA AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S.A, REOLON 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n.º 4066-56.2010.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96421 Nr: 3080-63.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL PUZISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 Processo n.º 3080-63.2014.811.0045.

O exame dos embargos de declaração, com caráter infringente, opostos 

com o objetivo de promover a integração e a modificação da decisão 

judicial, deve, como condição indispensável, em respeito à integridade dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da 

CRFB/88], ser precedido da prévia intimação da parte embargada, sob 

pena do julgamento padecer de nulidade absoluta. Este é o entendimento 

pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

20/03/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério 

Schietti Cruz, j. 01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 11/04/2013].

Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 2.º 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do executado para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste a respeito do conteúdo dos 

embargos de declaração, formulados pelo exequente. Após, venham os 

autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95566 Nr: 2362-66.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LIMA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA INTEGRAÇÃO, COMPANHIA MUTUAL 

DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Tattini Rosa - 

OAB:OAB/SP 210.738, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, 

VILSON BAROZZI - OAB:6791-B

 Processo n.º 2362-66.2014.811.0045.

Considerando-se o acúmulo de perícias médicas, pendentes de 

realização, que vêm comprometendo a efetivação da celeridade 

processual, e que o perito nomeado Dr. Mario Kaway Filho protocolizou, 

recentemente, pedido em que afirmou não mais ter interesse em realizar 

periciais judiciais, DESTITUO o digno perito Dr. Mario Kaway Filho do 

encargo a ele conferido, e NOMEIO como perito neste processo o ilustre 

médico Dr. Guido V. Céspedes, que deverá realizar a perícia no dia 10 de 

outubro de 2018, a partir das 8h30min. Mantenho o valor dos honorários 

periciais arbitrados anteriormente.

Intime-se a requerente, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, na data agendada para a realização da perícia, compareça no 

consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 171 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103346 Nr: 446-60.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCI TEREZINHA MARTA LAMPUNANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 446-60.2015.811.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 43400 Nr: 3707-72.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERCULAMO COELHO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO INÁCIO 

MORAIS - OAB:26951/GO

 Processo n.º 3707-72.2011.8.11.0045.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste acerca do teor da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40359 Nr: 671-22.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA FERNANDA PASQUALI AGUIAR, MARA 

PASQUALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO LUCAS LTDA, CONFIANÇA 

COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SC 

11.985, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:MT6.934-B

 Processo n.º 671-22.2011.8.11.0045.

Proceda-se à intimação da companhia denunciada à lide, através do 

advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

realize o pagamento integral do débito. Proceda-se, também, a intimação 

da SUSEP acerca da pretensão regressiva, mediante a expedição de carta 

com aviso de recebimento.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 19606 Nr: 923-98.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Helena do Amaral Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E CALÇADOS 

MATT LTDA, ARÃO MATTOS, SILMA LUISA MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTONIO STUANI - 

OAB:4822-A PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO SCANDELARI 

MILCZEWSKI - OAB:OAB/RS 70.520

 Na hipótese concreta, considerando-se que o credor, o digno advogado 

Mauro Antonio Stuani, não comprovou que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos financeiros, que motivou a concessão da 

assistência judiciária gratuita e que, ao mesmo tempo, também 

transcorreram mais de cinco anos sem revogação do benefício, DECLARO 

EXTINTA a obrigação dos executados efetivarem o pagamento dos 

honorários de sucumbência. INDEFIRO a pretensão de cobrança de 

honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, pois, 

conforme já foi decidido, os réus litigam sob o manto da assistência 

judiciária gratuita e não houve a revogação do benefício.Intime-se a 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente memória de 

calculo atualizada da dívida, que não deverá conter a inclusão da 

cobrança de honorários de sucumbência, a qualquer título.A escrivania 

deverá elaborar certidão, com o intuito de atestar se a exequente, 

devidamente intimada acerca do teor da decisão judicial juntada na fl. 579 

dos autos, veiculou manifestação.Corrija-se a indicação do polo ativo da 

lide no sistema APOLO.Após, venham conclusos.Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41758 Nr: 2067-34.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIO TRENTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL JUCOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, 

MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT, RAQUEL 

CASONATTO - OAB:MT/10.798

 Processo n.º 2067-34.2011.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117033 Nr: 7853-20.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 7853-20.2015.8.11.0045.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110790 Nr: 4313-61.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INBRANDS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FASHION COMERCIO DE MODAS 

MULTIMARCAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MARCELO GREGOLIN 

SAMPAIO - OAB:OAB/SP 317.046, DOUGLAS ALVES VILELA - 

OAB:OAB/SP 264.173, ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - 

OAB:OAB/MT 20.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 Processo n.º 4313-61.2015.811.0045.

Item I – Compulsando o processo, é possível divisar que os executados, 

devidamente citados, constituíram advogado e formularam embargos à 

execução que, posteriormente, foram julgados improcedentes (fls. 66/67 e 

106/109). Os limites do alcance do contrato de mandato se limitam aos 

embargos à execução, visto que a ausência de juntada da procuração na 

ação de execução e os termos do instrumento de mandato evidenciam que 

a finalidade da procuração se restringia a formulação de defesa nos 

embargos. Portanto, com base no conteúdo do art. 103 e art. 104, ambos 

do Código de Processo Civil, CONSIDERO NÃO-CONSUMADA a intimação 

dos executados acerca da penhora parcial de dinheiro.

Proceda-se à intimação dos executados, sobre a penhora parcial 

realizada, por intermédio da expedição de carta com aviso de recebimento.

Item II – Considerando-se a ausência de informações a respeito da 

existência de bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de 

consulta, junto ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de veículos em nome da executada.

Com a juntada do extrato, que segue em anexo, intime-se a empresa 

exequente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, promova o andamento no 

processo.

Item III – Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111864 Nr: 4854-94.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 4854-94.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Marcia da Silva 

Barros contra Banco Bradesco S/A, que visa a satisfação da obrigação 

jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
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Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87751 Nr: 1595-62.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCI PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI 

MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 Processo n.º 1595-62.2013.811.0045.

Considerando-se que o credor apresentou a certidão atualizada das 

matrículas dos bens imóveis, com fundamento no conteúdo normativo do 

art. 845, § 1.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda a 

penhora dos imóveis descritos nos documentos juntados nas fls. 183/186 

dos autos, mediante termo nos autos. Logo após, a escrivania deverá: a) 

expedir certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, para fins de 

averbação no Cartório de Registro de Imóveis [art. 844 do Código de 

Processo Civil]; b) proceder à intimação do exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia da matricula atualizada do 

bem, com o registro da penhora; c) expedir carta precatória, com o fito de 

efetivar a avaliação e venda judicial dos bens imóveis; d) proceder à 

intimação das partes acerca da ultimação dos atos processuais de 

penhora e de avaliação.

Considerando-se que os executados, devidamente intimados acerca da 

penhora parcial  de dinheiro,  deixaram de apresentar 

impugnação/manifestação, DETERMINO a conversão da quantia em 

dinheiro, objeto da penhora, em pagamento parcial da dívida. Expeça-se 

alvará de liberação.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110763 Nr: 4307-54.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO ANJOS DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4307-54.2015.811.0045.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a expedição de mandado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral da 

totalidade do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de 

Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação 

voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora 

e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86538 Nr: 332-92.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A, DALTON ADORNO 

TORNAVOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A, FERNANDO HENRIQUE H. LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:MT/12.409-A, LUZIA ANGÉLICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 332-92.2013.811.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo. 

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 21157 Nr: 2456-92.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SERVILHA TARIFA FILHO, IVANILDES PIRES 

SERVILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN IGNÁCIO VATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS APRIGIO FERREIRA - 

OAB:80817, LUÍS FELIPE LAMMEL - OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MÜHL - 

OAB:14.573/PR

 Processo n.º 2456-92.2006.811.0045.

Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentem a memória de cálculo atualizada da dívida, de acordo com os 

balizamentos da decisão judicial juntada nas fls. 559/562 dos autos, e 

indiquem bens passíveis de penhora,

 Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88798 Nr: 2697-22.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:10291, HUMBERTO LODI CHAVES - OAB:63.524/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2697-22.2013.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Pneulink Importação e 

Comércio de Pneus Ltda. contra José Cláudio Pereira, em que objetiva 

compelir o executado a efetiva o pagamento da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a manifestação de concordância da parte adversa, considero que a 

extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

Determino a realização da exclusão da restrição judicial, existente na 

margem do prontuário administrativo dos veículos, através do sistema 

RENAJUD.

Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116585 Nr: 7607-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO JOSÉ KUNST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA VIRGINIA FRANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955

 Processo n.º 7607-24.2015.811.0045.

INDEFIRO o pedido de desentranhamento dos títulos executivos que 

instruem a petição inicial, haja vista que a demanda foi extinta, devido à 

ultimação de transação civil, que produziu o pagamento integral da 

obrigação jurídica. O direito de “levantar os cheques” é, por via de 

consequência, somente conferido ao executado/devedor, que realizou o 

pagamento da obrigação. Intimem-se. Arquive-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109794 Nr: 3824-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONISIO LOURINHO WILLE, HELENA DE 

ALMEIDA WILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3824-24.2015.811.0045.

Intime-se a empresa exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo e indique bens passíveis de penhora.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 4801 Nr: 914-49.2000.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - 

OAB:5.888/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 914-49.2000.811.0045.

INDEFIRO o pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial, para 

fins de apuração do valor devido, visto que constitui ônus do 

credor/exequente, principal interessado na satisfação da obrigação 

jurídica, instruir o requerimento de cumprimento de sentença com o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito [art. 534 do Código de 

Processo Civil].

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de calculo atualizada da dívida, sob pena de arquivamento.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42039 Nr: 2347-05.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD CONSTRUTORA LTDA, JAIR CARLOS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 Processo n.º 2347-05.2011.811.0045.

Com lastro no conteúdo normativo do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, 

determino a suspensão do processo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 89467 Nr: 3352-91.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRAUFORT PEÇAS E SERVIÇOS 

HIDRALICOS LTDA ME, FREDERICO DE LIMA RAMIRES, ALMIR RAMIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3352-91.2013.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

memória de calculo atualizada da dívida. Após, venham conclusos para 

exame do pedido juntado na fl. 105 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 97885 Nr: 4267-09.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVENIDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, 

FRANCISCO GARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4267-09.2014.811.0045.

Com lastro no conteúdo normativo do art. 72, inciso II e parágrafo único, do 

Código de Processo Civil e do art. 3.º, inciso VI da Lei Complementar 

Estadual n.º 146/2003, determino que o processo seja encaminhado à 

Defensoria Pública para que atue na condição de curador especial dos 

executados, citados por edital, e apresente manifestação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102034 Nr: 22723-07.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAECIO MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Processo n.º 22723-07.2014.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença, promovido por Banco 

Bradesco Financiamento S/A contra Laécio Moura da Silva.

Proceda-se à intimação do executado, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 
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intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119974 Nr: 536-34.2016.811.0045

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - 

OAB:16.668-A/MT, TATHIANE DALLA VECCHIA - OAB:21377/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 536-34.2016.811.0027.

Designo o dia 18 de setembro de 2018, às 13h30min, para realização de 

audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte informar ou intimar a 

testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98447 Nr: 4741-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO VIEIRA KRIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4741-77.2014.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 12036 Nr: 829-24.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, 

ARMINDO DRESCHER, LEONIR SOUZA DRESCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Thailine Versari - 

OAB:21470/O, DANIEL MARZARI - OAB:MT/15507

 Processo n.º 829-24.2004.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intime-se a exequente, mediante a observância da regra prevista no art. 

412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste sobre o pedido formulado pelos executados. 

Após, venham conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104835 Nr: 1208-76.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILSON BEZERRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Processo n.º 1208-76.2015.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82593 Nr: 2003-87.2012.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZETE DANIEL MORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHNNY S. SILVA - 

OAB:21.940/A, Kelly Peccin - OAB:MT/22121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2003-87.2012.811.0045.

Intime-se a inventariante, mediante a expedição de mandado, para que, no 

prazo de 20 (vinte) dias, providencie o comprovação do pagamento da 

guia GIA-ITCD Eletrônica.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101410 Nr: 22241-59.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DO EGITO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 Processo n.º 22241-59.2014.811.0045.

Intimem-se os exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, promovam 

o andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101868 Nr: 22454-65.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Processo n.º 22454-65.2014.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença, promovida por Banco 

Bradesco S/A contra Maria da Paz Silva.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96272 Nr: 2963-72.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN DEERE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO, DORA 

ALICE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVACIR ROGERIO SANTOS DA 

ROSA - OAB:17480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2963-72.2014.8.11.0045.

Considerando-se que a sentença proferida na ação de embargos à 

execução n.º 5319-40.2014.811.0045, código 99152, transitou em julgado 

e, consequentemente, manteve a sentença que extinguiu a presente ação 

executiva, DETERMINO o arquivamento do processo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101583 Nr: 22294-40.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA MATO GROSSO LOGÍSTICA DE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:18771-O

 Processo n.º 2294-40.2014.8.11.0045.

Calcule-se o valor das custas judiciais. O depósito judicial em dinheiro 

deverá ser utilizado para liquidar as custas judiciais pendentes e, caso 

exista saldo, deverá ser liberado em favor da executada. Após, 

arquive-se o processo. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 40955 Nr: 1260-14.2011.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO EBERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 Processo n.º 1260-14.2011.8.11.0045.

Compulsando o processo, deflui-se que a ação de embargos à execução 

já foi definitivamente julgada por sentença transitada em julgado (fls. 

246/254, 434/444 e 504/515). A presente demanda, devido à aplicação da 

ideia de processo sincrético, foi “transformada” em pedido de cumprimento 

de sentença, formulado pelo digno advogado Jorge Luiz Zanon com a 

finalidade de compelir o embargante/executado a concretizar o pagamento 

de honorários de sucumbência (fls. 517/520). INDEFIRO, portanto, o pedido 

de extinção do processo.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca da circunstância de o débito, objeto desta demanda, também 

englobar os termos da transação civil celebrada entre as partes e, caso 

negativo, promover o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 107980 Nr: 2820-49.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDILEUZA FERNANDES PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 Processo n.º 2820-49.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Maria Edileuza 

Fernandes Pereira Silva contra Telefônica Brasil S/A, que visa a 

satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 
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Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84893 Nr: 4451-33.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULFER - INDUSTRI DE PERFILADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO C. CASTALDO - 

OAB:MT/8.227-B

 Processo n.º 4451-33.2012.811.0045.

Trata-se de embargos à execução formulados por João Batista Schirmer 

de Matos contra Sulfer - Indústria de Perfilados, em que objetiva o 

reconhecimento do pagamento parcial da dívida e da ilegalidade da 

cobrança de juros e correção monetária.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora, devidamente intimada para promover o andamento do 

processo, quedou-se inerte. Por via de consequência, diante desta 

moldura, tomando-se em consideração que o andamento do processo está 

paralisado por período superior a um ano, por negligência e inércia da 

parte autora, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu 

mérito, é medida que se impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 

1.º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Uma vez preclusa a presente decisão, DETERMINO que seja trasladada 

cópia integral do presente veredicto à demanda executiva que se encontra 

em apenso.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 152172 Nr: 1197-42.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIZA VASCO DA CRUZ VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CASTILHA MANEZ - 

OAB:SP/331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência, sob pena de devolução no prazo de 30 dias. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 152757 Nr: 1587-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLICE BERTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência, sob pena de devolução no prazo de 30 dias. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 152551 Nr: 1448-60.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANE ANTONIO PASQUALETTO DALCHIAVON, 

LOURDES PASQALETTO DALCHIAVON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE ROMANCINI, LUIZ ROMANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE A. STUKER - OAB:15536-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência, sob pena de devolução no prazo de 30 dias. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 151495 Nr: 746-17.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO 

LTDA - COTRIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIO FRANCISCO SCARTON VETERINARIA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA REGINA DEBORTOLI - 

OAB:40157/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência, sob pena de devolução no prazo de 30 dias. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 130317 Nr: 5803-84.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA STRAPAZZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência, sob pena de devolução no prazo de 30 dias. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109193 Nr: 3490-87.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR LOPES DA SILVA, ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT
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 Certifico que decorreu o prazo de suspensão, intimo a Exequente a dar 

prosseguimento no feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108317 Nr: 2996-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIS PEGORINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 Processo n.º 2996-28.2015.811.0045.

Proceda-se o apensamento deste processo aos autos das ações n.º 

4658-27.2015.811.0045, código 111486, e n.º 4552-65.2015.811.0045, 

código 111237. Após, venham conclusos.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108107 Nr: 2899-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DA COSTA, LOURDES DA COSTA, 

LEANDRO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 10 (dez)dias, 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de 

Guia de Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema 

conforme a localidade selecionada para a realização da diligência.

 Ou, no mesmo prazo, manifeste-se acerca do fornecimento de meios ao 

Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36996 Nr: 2033-93.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMV, SCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191

 Processo n.º 2033-93.2010.811.0045.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 139, inciso V do 

CPC/2015, designo audiência de conciliação para o dia 16 de outubro de 

2018, às 14h30min, oportunidade em que, não subsistindo a possibilidade 

de ultimação de transação civil, será realizado, durante a audiência, a 

coleta de material genético para realização de exame de DNA.

Intime-se a requerente, através do advogado constituído, via DJe, e 

mediante a expedição de mandado, e o requerido, através do advogado 

constituído, via DJe, e através da expedição de carta com aviso de 

recebimento, no endereço cadastrado no processo. A intimação do réu 

deverá conter a advertência de que a ausência injustificada a solenidade, 

ato em que será realizada a prova pericial, produzirá, como consequência 

direta, presunção de paternidade, na forma do que dispõem o art. 231 e 

art. 232, ambos do Código Civil.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102199 Nr: 22652-05.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANDRE DIESEL, MICHELENE RUFINO 

AMALIO ARAUJO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para que providencie o pagamento da diligência 

do oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência, sob pena de 

devolução em 30 dias. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema 

conforme a localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35930 Nr: 946-05.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES FAVARETTO, IZABEL GIORDAN FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Abro vistas para a parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 149994 Nr: 9651-45.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA PARREIRA SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 143123 Nr: 5135-79.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR FREIRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 133711 Nr: 7721-26.2016.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste acerca da certidão negativa da Oficiala de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 151066 Nr: 471-68.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORESMUNDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DE MOURA - OAB:87.834, 

ROSEMAR ANTONIO SALA - OAB:7819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112462 Nr: 5180-54.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI FRANCO GAMBIN, LEOMAR JOSE 

GAMBIN, MARA ZENI SCHADLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:AOB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça, INTIMO o exequente para 

pagar complemento de diligencias no valor de R$ 330,00 ( trezentos e 

trinta reais ) tendo em vista as diligencias efetuadas para o cumprimento 

do R. mandado, bem como, caso queira, manifeste-se acerca do conteúdo 

do mandado, dando prosseguimento no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121233 Nr: 1200-65.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÁLVARO C.N.RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 

13577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para que, no prazo improrrogável de 20 (vinte) 

dias, providencie o depósito do valor da diligencia do oficial de justiça, sob 

pena de extinção do processo sem o julgamento do mérito, devido a 

ausência de pressuposto processual.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002334-13.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SCHREINER (AUTOR(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002334-13.2016.8.11.0045. Intime-se o autor/apelado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões [art. 1.010, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o 

Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para fins de exame 

da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001631-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

IZALDINO RIBEIRO DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001631-48.2017.8.11.0045. Com efeito, o benefício 

assistencial conferido ao idoso e ao deficiente físico, previsto no art. 203, 

inciso V da CRFB/88, e que corresponde à garantia do pagamento de um 

salário mínimo ao indivíduo, é assegurado a todos aqueles que 

preencherem as seguintes condições: a) tiverem implementado a idade de 

65 (sessenta e cinco) anos de idade, para o idoso não deficiente, ou 

aquele que for portador de deficiência [art. 34 da Lei n.º 10.741/2003]; b) 

desfrutarem de renda familiar ‘per capita’ inferior a ¼ do salário mínimo 

[art. 20, § 3.º da Lei n.º 8.742/1993]; c) não estar vinculado a nenhum 

regime de previdência social; e d) não receber benefício de espécie 

alguma, salvo o de assistência médica [art. 20, § 4.º da Lei n.º 

8.742/1993]. D’outra banda, cotejando o manancial probatório encartado 

nos autos observa-se que o requerente submeteu-se a avaliação médica 

subscrita por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que se averiguou ser portador 

de moléstia grave (evento n.º 10018532). Segundo os informes 

produzidos no processo, é possível divisar que a fonte de renda fixa 

familiar se origina, única e exclusivamente, do recebimento de auxílio 

material de familiares e terceiros (evento n.º 9480205). Por conseguinte, a 

princípio, está demonstrada a plausibilidade do direito invocado (‘fumus 

boni iuris’). De outro viés, creio que a requerente logrou êxito em expor 

situação pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo na demora 

da prestação jurisdicional possa pôr em risco o seu, alegado, direito à 

concessão do benefício previdenciário pleiteado — ‘periculum in mora’. É 

que, o benefício previdenciário perseguido tem jaez eminentemente 

alimentar, de tal sorte que o requerente e a entidade familiar que faz parte 

integrante, dela dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, 

para o fim de DETERMINAR ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

que tome as providências necessárias no sentido de proceder a 

implantação do benefício previdenciário consistente no amparo 

assistencial ao requerente, no valor correspondente a 01 (um) salário 

mínimo, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias. Considerando-se 

que se exauriu sem impugnação, o prazo de manifestação das partes 

sobre o teor do laudo pericial, com fundamento no conteúdo do art. 29 da 

Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, 

Determino que se expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de 

proceder ao pagamento dos honorários do perito médico. À míngua da 

existência de necessidade de se produzir outros meios de prova, declaro 

encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista dos 

autos às partes, primeiramente ao autor, para que, no prazo sucessivo de 

10 (dez) dias, apresentem alegações finais. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 28 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 147442 Nr: 7857-86.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA SANTOS, MATEUS DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE EM PARTE a peça inicial acusatória, 

para o fim de:1)CONDENAR o acusado JOEL DA SILVA SANTOS, 

qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 157, § 3º, 

in fine, do Código Penal, e no artigo 12, da Lei nº. 10.826/2003; 

ABSOLVENDO-O do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº. 

11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.2)ABSOLVER o acusado MATEUS DA SILVA SANTOS, 

qualificado nos autos, das imputações que lhe são feitas na denúncia, 

com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 137210 Nr: 1808-29.2017.811.0045
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS SANTOS VALÉRIO, VALDINEI 

LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente, 

bem como em consideração a declaração do Acusado Matheus as fls. 57, 

para INTIMAR, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo legal 

apresente a Resposta a Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 115892 Nr: 7191-56.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHO DE ALMEIDA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 Vistos etc.,

1. Para fins de análise do pedido da Defesa de instauração de incidente de 

insanidade mental do acusado, intime-se o advogado do acusado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos atestado médico descrevendo a 

patologia do acusado e a decorrente afetação da rigidez mental do 

mesmo, subscrito por médico especializado (psiquiatra).

2. Após, voltem-me conclusos.

 3. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010089-08.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOACIR BORGES DE MORAES (EXEQUENTE)

EVANDRO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MARIA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 55/2007/CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o promovente para dar andamento 

no feito no prazo lega, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000877-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVAN DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Em atenção ao Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, que dispõe sobre a uniformização 

dos procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e ao 

bloqueio de valores, INTIMO a parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, sendo certo que “O levantamento somente 

poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso” – art. 1º, §1º, do aludido Provimento. Sendo assim, a 

liberação do alvará fica condicionada ao procedimento acima. Lucas do 

Rio Verde - MT, 28 de agosto de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003106-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS GUINTHER DA MAIA (REQUERENTE)

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003106-05.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RODRIGO LUIS GUINTHER DA 

MAIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Visto etc.,. 

Determino que a parte Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de 

que traga aos autos o comprovante de endereço em nome da parte 

autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome o reclamante deverá comprovar 

por documento idôneo a relação com a pessoa que constará no 

comprovante de residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais 

a competência territorial pode ser declarada de oficio pelo Magistrado 

(enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento essencial para 

propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 28 

de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010112-46.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKSANDRO FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI MACHADO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010112-46.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: ALEKSANDRO FERREIRA 

EXECUTADO: LEVI MACHADO DOS SANTOS Visto etc. Intime-se o 

executado da penhora realizada, para que se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, advirta que caso não se manifeste no prazo estipulado, 

ensejará em concordância com a penhora realizada. Com ou sem 

manifestação do executado, intime-se o exequente para se manifestar em 

15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

28 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010640-51.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

WELTON PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BM SERVICOS DE CADASTROS E CREDITOS LTDA (EXECUTADO)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELI HEBER GRAGEL (ADVOGADO(A))

ELILDIANE MEDEIROS DECHEN (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que a publicação anterior não foi dirigida a todos os advogados habilitados 

no PJE e em atenção ao requerimento de Id. 14463230, RENOVO a 

intimação da parte executada, conforme determinado na parte final do 

despacho de Id. 14016875, para realizar o pagamento do valor 

remanescente ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Lucas do Rio Verde - MT, 28 de agosto de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010284-22.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

RODOLOBAO LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010284-22.2014.8.11.0045. REQUERENTE: MIRANDA TRANSPORTES 

LTDA - ME REQUERIDO: RODOLOBAO LOGISTICA LTDA - ME, ROBERTO 

CARLOS DOS SANTOS Visto etc. Designe-se nova data para audiência de 

conciliação, conforme disponibilidade de pauta do conciliador. Cite-se e 

intime-se a parte requerida, na pessoa do sócio administrador, no 

endereço informado no id. 13385392. Intime-se a parte promovente. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

28 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

EVANDRO MESQUITA ALCOFORADO (REQUERENTE)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000083-51.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EVANDRO MESQUITA 

ALCOFORADO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Considerando o 

pagamento voluntário da condenação e a concordância da parte autora, 

Defiro a liberação do valor da quantia informada no id 13851462. 

Cumpra-se o determinado no Provimento 68 do Conselho Nacional de 

Justiça e após, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da 

quantia depositada nos autos, devendo ser observados os dados 

bancários para transferência informados no Id. 13933734. Intime-se a 

reclamante, pessoalmente, da decisão que determinação de liberação do 

valor depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. 

Após, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BETHECILENE SOARES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001114-09.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BETHECILENE SOARES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Converto o julgamento em 

diligencia e determino que a parte Reclamante no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga aos autos o comprovante de endereço em nome da parte 

autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome o reclamante deverá comprovar 

por documento idôneo a relação com a pessoa que constará no 

comprovante de residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais 

a competência territorial pode ser declarada de oficio pelo Magistrado 

(enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento essencial para 

propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 28 

de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17366 Nr: 2406-03.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAPEAÇÃO E PINTURA KIDÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, 

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Autos nº 2406-03.2005.811.0045

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual, após penhora e avaliação 

do bem, com a devida intimação das partes, determinou-se a realização de 

hasta pública.

O executado, por sua vez, requer seja decretada a impenhorabilidade do 

bem, por se tratar de pequena propriedade rural que serve de 

subsistência ao executado e, subsidiariamente, caso o pedido anterior 

seja indeferido, pleiteia nova avaliação do bem e, a título de tutela de 

urgência, requer a suspensão da hasta pública designada.

O exequente assevera que o bem penhorado está arrendado, assim como 

há outra propriedade rural pertencente ao executado, requerendo a 

rejeição do pedido de impenhorabilidade do bem e de nova avaliação, a 

continuidade do feito, com a realização da hasta pública.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, cumpre registrar que a Constituição da República e o CPC, 

seguindo a crescente tendência de garantir ao devedor um mínimo 

patrimonial indispensável à existência decente, exclui da penhora a 

pequena propriedade rural.

 Entretanto, esta limitação política à execução forçada não é absoluta, 

cumprindo à parte executada demonstrar alguns requisitos para que a 

propriedade rural seja considerada impenhorável.

Há que se ter em mente que, ressalvadas as disposições legais 

específicas, todos os bens do devedor são penhoráveis, ou seja, a regra 

é a livre penhorabilidade dos bens.

A Constituição Federal inseriu, em seu artigo 5º, inciso XXVI, a 

impenhorabilidade da propriedade rural, assim definida em lei, desde que 

trabalhada pela família e consistente em meio exclusivo de sustento dos 

que nela labutam, estabelecendo que:

"Art. 5, XXVI da CF/88 - A pequena propriedade rural, assim definida em 

lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para 

pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a 

lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento".

Ao lado do texto constitucional, que prevê a impenhorabilidade nos termos 

acima referidos, o Código de Processo Civil, em seu art. 833, inciso VIII, 

considera bem impenhorável a "pequena propriedade rural, assim definida 

em lei, desde que trabalhada pela família".

Ademais, a Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem 

de família, estatui em seu artigo 4º, § 2º:

 "Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a 

impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos 

bens móveis, e nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área 

limitada como pequena propriedade rural".

Por outro lado, nos termos do art. 3º, V, da Lei n. 12.651/12, entende-se 

por pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada 

mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar 

rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que 

atenda ao disposto no art. 3º da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006.

 Quanto ao art. 3º, da Lei 11.326/06, este assim dispõe:

"Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 

atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma 

definida pelo Poder Executivo;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família".

Assim, a meu ver, não é absoluta a impenhorabilidade do imóvel rural, 
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estando este sujeito aos requisitos legais acima apontados, incumbindo à 

parte executada demonstrar, simultaneamente, a dimensão do imóvel, a 

parcela alcançada pela penhora, a localização da sede da moradia, que 

seja trabalhada pela família e a inexistência de outros imóveis de sua 

propriedade.

 Na hipótese, em que pese o imóvel pertencente ao executado possuir 

área de 201,6277 hectares (CRI, fls. 262/263), que se insere na 

quantidade de módulo fiscal estabelecido no inciso I, da Lei 11.326/06, o 

executado não comprovou que o imóvel penhorado se constitui em 

residência da sua família, nem que na mesma este trabalhe para o seu 

sustento, bem como a inexistência de outros imóveis de sua propriedade.

Ao contrário, consta dos autos matrícula de outro imóvel pertencente ao 

executado, conforme se verifica às fls. 126/26-verso, o que demonstra 

que o executado não preenche os requisitos dispostos em lei para que 

sua propriedade seja declarada impenhorável.

Dessa forma, não demonstrados os requisitos necessários, não há como 

ser decretada a impenhorabilidade do imóvel pertencente ao executado.

A esse respeito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - BEM DE 

FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - IMÓVEL RURAL - REQUISITOS 

CUMULATIVOS - NÃO VERIFICADOS. 1. De acordo com o art. 5º, inciso 

XXVI da CF, "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde 

que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento 

de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 

meios de financiar o seu desenvolvimento". 2. O Superior Tribunal de 

Justiça estabeleceu os requisitos necessários à configuração da pequena 

propriedade rural como bem de família. São eles: I) a área seja qualificada 

como pequena, nos termos legais; II) a propriedade seja explorada pela 

própria instituição familiar. 3. Além dos requisitos definidos pelo STJ, 

deve-se observar aqueles ditados pela Lei n.8.009/90: I) seja o imóvel 

destinado à residência da família; II) seja o único imóvel integrante do 

patrimônio do casal. 4. O STJ pacificou o entendimento, com relação ao 

ônus da prova, no sentido de que cabe ao devedor comprovar o 

preenchimento dos requisitos supracitados. 5. Não tendo sido 

demonstrado o preenchimento de todos esses requisitos, não há que se 

falar em bem de família e, via de consequência, impenhorabilidade. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0261.07.052084-4/001, Relator(a): Des.(a) 

Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2018, publicação 

da súmula em 23/02/2018)

Deste modo, o pedido de impenhorabilidade do bem deve ser rejeitado.

Insurge-se ainda o executado contra a substituição dos bens móveis pelo 

imóvel e a avaliação do bem.

Ocorre que ao compulsar os autos, verifica-se que os bens móveis não 

foram encontrados para penhora, avaliação e remoção, conforme se 

comprova pela certidão constante às fl. 94, de modo que a penhora do 

imóvel se mostrou necessária para o prosseguimento da execução.

Por outro lado, penhorado o bem imóvel, com a intimação do devedor e sua 

esposa, foi rejeitado pedido de substituição da penhora e de excesso de 

execução, bem como determinou-se adequação do cálculo do débito, 

consoante decisão de fls. 183/184.

Avaliado o bem e tendo as partes se manifestado, houve homologação do 

laudo de avaliação, novo indeferimento da redução da penhora e a 

determinação para realização da hasta pública.

 Nesta fase processual, pretende o executado que o bem seja novamente 

avaliado, trazendo aos autos laudo de avaliação.

Ocorre que o pedido ocorreu intempestivamente, vez que, na oportunidade 

em que fora intimado para se manifestar quanto à avaliação do imóvel, o 

executado apenas requereu a redução da penhora, sem trazer qualquer 

documento que comprovasse que o valor da avaliação não condizia com a 

realidade.

Assim sendo, o pedido de nova avaliação feito intempestivamente deve 

ser rejeitado.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. 

PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENHORA. DISPARIDADE 

ENTRE VALOR DO BEM E VALOR DO CRÉDITO DO EXEQUENTE. 

INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. - Não é cabível a apreciação de 

requerimento de nova avaliação de imóvel penhorado em autos de ação de 

execução de título extrajudicial quando a impugnação ao laudo judicial é 

apresentada intempestivamente. - Nos termos do art. 874, I, do CPC/15, a 

redução da penhora somente é possível quando o valor do bem 

penhorado for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos 

acessórios. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0144.11.001651-2/001, 

Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

29/05/2018, publicação da súmula em 11/06/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - PENHORA E AVALIAÇÃO - AVALIAÇÃO REALIZADA 

POR OFICIAL DE JUSTIÇA - REPETIÇÃO DO ATO POR PERITO - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES - IMPOSSIBILIDADE - AVALIAÇÃO 

NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO. Ausente a 

demonstração de que para a avaliação em exame seriam necessários 

conhecimentos especializados, é válida a avaliação realizada por oficial de 

justiça avaliador. Ausente a demonstração de que o caso se encaixa em 

alguma das situações previstas no art. 873, incisos I a III, do CPC, a 

manutenção da decisão que indeferiu a nova avalição é medida que se 

impõe. Se nos quinze dias subsequentes à intimação da avaliação o 

executado deixa de apresentar impugnação, tem-se por manifesta a 

preclusão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.13.009002-3/001, 

Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 02/08/2017, publicação da súmula em 08/08/2017)

Por consequência, com o indeferimento dos pedidos de impenhorabilidade 

do bem e de nova avaliação do bem imóvel penhorado, impossível se torna 

também a suspensão da execução.

Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos supracitados, indefiro o 

pedido para decretação de impenhorabilidade de bem, indefiro o pedido de 

nova avaliação e indefiro o pedido de suspensão da execução.

Intimem-se as partes, dando o devido prosseguimento à execução.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de agosto de 2018.

Melissa de Lima Araújo

 Juíza de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003603-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGO MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003603-19.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCOS RODRIGO 

MACHADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. MARCOS RODRIGO MACHADO, qualificado na inicial, 

ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação 

de Fazer e Indenização por Danos Morais c/c pedido de Tutela Antecipada 

em desfavor de ENERGISA MATO – GROSSO DISTRIBUIDORA S.A, 

sustentando, em síntese, que seu nome encontra-se restrito nos órgãos 

de inadimplentes por uma dívida indevida. Consta nos autos que o autor 

morou na residência com a UC – Unidade Consumidora nº 6/1883335-0, 

até o dia 19 do mês de outubro de 2017, sempre pagando prontamente o 

aluguel e as contas de energia. Relata que a proprietária do imóvel 

procurou o reclamado, a fim de retirar do nome do autor de futuras 

emissões de faturas de energia através dos protocolos nº 9031982910, 

todavia, ao tentar efetuar uma transação financeira no banco, o autor foi 

surpreendido com um fatura no valor de R$ 251,71 (duzentos e cinquenta 

e um reais e setenta e um centavos) referente ao mês de abril de 2018. 

Aduz que houve falha na prestação de serviço, uma vez que a reclamada 

não efetivou a transferência, bem como ainda emitiu um fatura em seu 

nome, mesmo não residindo no imóvel desde o mês de outubro de 2017. 

Por fim, requer em sede de tutela antecipada determinação judicial para 

que o reclamado exclua o nome do autor do rol dos inadimplentes. É, em 

síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade 

de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a 

tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de 

tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos 
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clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade 

do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao 

direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo 

(natureza cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita 

em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da 

probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. 

No caso em tela, em que o reclamante postula a concessão de tutela 

urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que 

a reclamada exclua o nome do autor do rol dos inadimplentes. Assim 

sendo, ainda que numa análise superficial dos fatos entendo que estão 

presentes provas aptas ao convencimento acerca da verossimilhança da 

tese autoral, o que leva ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino que a 

reclamada promova exclusão do nome do reclamante do cadastro de 

inadimplentes, até o deslinde da ação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar a intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante. Com feito, levando em consideração as 

regras de experiência e a verossimilhança das alegações INVERTO o 

ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a reclamada apresente, 

no prazo da contestação, contrato em discussão ou prova de que a 

reclamante não efetuou o pagamento, bem como, incumbindo ainda a 

prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

reclamante (art. 373, II do CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, 

INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do Juizado 

Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte autora para 

comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não comparecimento 

da parte reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o não 

comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERTON MATEUS DIECKOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALLI & ARTUSO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000678-21.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ERTON MATEUS DIECKOW 

REQUERIDO: CAVALLI & ARTUSO LTDA - ME Vistos. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Por ser tempestivo (art. 42, Lei 9.099/95) e estarem 

presentes os pressupostos recursais, recebo o presente recurso 

inominado no efeito devolutivo e suspensivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (art. 43, Lei 9.099/95). Intime-se o apelado para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.. Apresentada as 

contrarrazões ou certificado o decurso e, nada sendo alegado quanto a 

admissibilidade do recurso, remeta-se o processo as Turmas Recursais, 

para fins de exame da matéria. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 28 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002301-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

TALISMA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LOVEZUTTE - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002301-52.2018.8.11.0045. REQUERENTE: TALISMA TRANSPORTES 

LTDA - ME REQUERIDO: MARCELO LOVEZUTTE - ME Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta ação 

conforme petição constantes nos autos ID Nº 14289860. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do pagamento de 

custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 28 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002035-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENILSON DA CONCEICAO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002035-65.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RENILSON DA CONCEICAO 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta ação 

conforme petição constantes nos autos ID Nº 14404864. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 

9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do pagamento de 
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custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 28 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004299-26.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CLEBERSON OLIVEIRA DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004299-26.2016.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: JOÃO CLEBERSON OLIVEIRA DA ROSA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta ação conforme petição constantes nos autos ID Nº 14642009. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 28 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005257-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

AGRINALDO JORGE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005257-75.2017.8.11.0045. REQUERENTE: EDSON CORDEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta ação conforme petição 

constantes nos autos ID Nº 12380925. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta ação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, 

sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica o requerido isento do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 28 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003709-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE SANTA ROSA DE SOUZA MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003709-15.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA JOSÉ SANTA ROSA 

DE SOUZA MENDONÇA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para fornecer o endereço atualizado do reclamado 

(ID Nº 11746151), sendo que o promovente deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação nos autos conforme AR constante no (ID Nº 14452768), 

portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino 

pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 28 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003711-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003711-82.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MANOEL RODRIGUES 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para fornecer o 

endereço atualizado do reclamado (ID Nº 11745630), sendo que o 

promovente deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos 

conforme AR constante no (ID Nº 14452727), portanto o autor NÃO 
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atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 

486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 28 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004359-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MANOEL DE OLIVEIRA TOSCANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004359-62.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MANOEL DE OLIVEIRA 

TOSCANO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para fornecer o 

endereço atualizado do reclamado (ID Nº 11933577), sendo que o 

promovente deixou transcorrer o prazo sem manifestação nos autos 

conforme AR constante no (ID Nº 14453817), portanto o autor NÃO 

atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 

486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a diligência que lhe 

competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_______ HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 28 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003497-91.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

SANDRA RAIMUNDA DE OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003497-91.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SANDRA RAIMUNDA DE 

OLIVEIRA DA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta ação conforme petição constantes nos autos ID Nº 14445575. Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta ação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 28 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003045-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE ARAUJO (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003045-81.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DIVINO DE ARAÚJO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora 

fora devidamente intimada para fornecer o endereço atualizado do 

reclamado (ID Nº 12002162), sendo que o promovente deixou transcorrer 

o prazo sem manifestação nos autos conforme AR constante no (ID Nº 

14502271), portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta 

forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competir. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 28 de Agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003443-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA MARA PEDRUZZI FAVARETO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003443-91.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS. 

Pois bem, considerando o endereçamento da petição inicial, proceda a 

redistribuição do presente feito ao Juizado Especial dessa Comarca. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de agosto de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003222-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA (ADVOGADO(A))

JOSE JOAO ANGELI JUNIOR (AUTOR(A))

EVANDRO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JPS AGRO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(RÉU)

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1003222-11.2018.8.11.0045 AÇÃO DE RESCISÃO 

DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES 

PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA REQUERENTE: JPS AGRO LTDA REQUERENTE: JOSÉ JOÃO 

ANGELI JUNIOR REQUERIDA: SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, 

PECAS E SERVICOS LTDA. REQUERIDA: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL 

IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. VISTOS. Intime-se a 

parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, sob 

pena de indeferimento (Art. 321, do CPC), para o fim de excluir do polo 

ativo da ação a pessoa de José João Angeli Junior, parte ilegítima para 

figurar no polo ativo da ação, até porque o veículo foi adquirido pela 

empresa JPS, conforme nota fiscal de compra (ID n° 14487007 e 

14487019). Verifica-se que consta somente um Certificado de Registro de 

Veículo em nome de José João Angeli Junior (ID n° 14486990), este que foi 

dado como parte do pagamento para compra dá caminhonete, o que não o 

torna parte legitima para figurar no polo ativo da ação. Ou esclareça, no 

mesmo prazo, a relação jurídica entre a empresa Requerente e a referida 

pessoa física Autora, eis que da análise dos atos constitutivos da 

empresa requerente (ID n° 14486978), o Sr. João José João Angeli Junior 

não consta como sócio proprietário. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 28 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003315-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER (ADVOGADO(A))

GERALDO MEINERZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO AMARAL DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO: 1003315-71.2018.8.11.0045. AUTOR: GERALDO 

MEINERZ REQUERENTE: IVO AMARAL DA SILVA VISTOS. Intime-se a 

parte requerente, por intermédio de seu advogado, para no prazo de 10 

(dez) dias, emendar a inicial, a fim de recolher o valor das custas judiciais 

e taxa judiciária, bem como indique o endereço onde o requerido possa 

ser encontrado, para sua citação, sob pena de extinção. Cumpra-se às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de agosto de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003606-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

LAYRA DANIELLE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os autos para intimar as partes para manifestação acerca do 

LAUDO PERICIAL juntado nos ids. 13744382, 13744458 e 13744508, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003508-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSILENE MENDES DE LARA (EXECUTADO)

HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003508-86.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 1.111.351,79; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA Parte 

Ré: EXECUTADO: HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA, LUSILENE 

MENDES DE LARA Senhor(a): EXECUTADO: HOLIVAR ANTONIO DA 

SILVA BRAGA, LUSILENE MENDES DE LARA Fica Vossa Senhoria 

devidamente INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, 

para que efetou o pagamento das guias para a distribuição da carta 

precatória requerida para a comarca de Tapurah-MT. Após o pagamento, 

a parte deverá juntar o comprovante aos autos por meio de petição. 

LUCAS DO RIO VERDE, 28 de agosto de 2018. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestora Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003241-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR REGIS FAZOLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1003241-17.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 44.662,81; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: EXEQUENTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA EXECUTADO: ITAMAR 

REGIS FAZOLO Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, para que 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00(trinta reais), a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no s i te  do Tr ibunal  de Just i ça  de  Mato  Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 28 de agosto de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas 

Reis Gestora Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003240-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

MICHELLE DE CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOSE DE MAGALHAES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 
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1003240-32.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 17.193,95; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: EXEQUENTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA EXECUTADO: GILMAR 

JOSE DE MAGALHAES Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado da Requerente, para que 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00(trinta reais), a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no s i te  do Tr ibunal  de Just i ça  de  Mato  Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 28 de agosto de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas 

Reis Gestora Judiciária SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001713-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

INTEGRACAO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA 

CATARINA (REQUERENTE)

AMANDA CRISTINE DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GLACIR PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001713-45.2018.8.11.0045. REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

INTEGRAÇAO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA 

CATARINA REQUERIDO: MARCOS GLACIR PEDROSO Vistos. Cumpra-se o 

despacho de ID n° 15027297. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 28 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36239 Nr: 1267-40.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS IZAIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1243345

 VISTOS.

Considerando a data designada para a realização da perícia (p. 112), 

intime-se o perito médico nomeado, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente o laudo pericial à este Juízo.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40969 Nr: 1275-80.2011.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINO BAMPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do que dispõe o art. 72, inciso II, do CPC, intime-se o Núcleo de 

Prática Jurídica da Faculdade La Salle - NPJ, nomeio como curador 

especial do citado por edital, Cristian Carlot, o Dr. Sérgio Alberto Botezini, 

para que manifeste-se sobre a inicial e documentos que a acompanham, 

no prazo legal (art. 341, parágrafo único), requerendo o que entender de 

direito.

Oficie-se ao INSS, para que informe a este Juízo, se existem herdeiros 

registrados em nome do falecido, e/ou pensionistas recebendo benefício 

de pensão. Prazo: 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91254 Nr: 5135-21.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, Marlucy Pereira da Silva - OAB:16016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho retro (p. 97).

Abra-se vistas ao Ministério Público.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90787 Nr: 13055-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente a parte autora, para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1º).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89639 Nr: 3527-85.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEXSANDRO GOBBI - EPP, ELEXSANDRO 

GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a citação por edital (p. 99 e verso - a numerar), com prazo de 20 

dias para resposta.

 Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio curador especial a 

Defensora Pública que oficia perante esta vara cível, ao requerido citado 

por edital, a qual deverá ser intimada para dizer se aceita o munus, bem 

como para se manifestar nos autos no prazo legal.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, às prividências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96180 Nr: 2886-63.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Cumpra-se o determinado nos autos apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95725 Nr: 2495-11.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERILON BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO EDITORA GRAFICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles da Silva Ribeiro - 

OAB:23291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente a parte exequente, para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 

1º).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102501 Nr: 22750-87.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREVO EDITORA GRAFICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERILON BRASIL LDTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULCIMAR ZUCHI - OAB:70078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se o determinado nos autos em apenso, após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 107576 Nr: 2619-57.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHDSD, RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, 

MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALMA ALVES TASSI - 

OAB:MG/76.355

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se acerca da petição de p. 137/138, bem como resposta do 

ofício encaminhada à Caixa Econômica Federal (p. 141) e documentos 

apresentados às pp. 142/145, requerendo o que entender de direito, 

dando prosseguimento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 151207 Nr: 573-90.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHDSD, RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALMA ALVES TASSI - 

OAB:MG/76.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, 

MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 Vistos.

Designo audiência de conciliação para o dia 18 de outubro de 2018, às 

16:30 horas, nos termos do que determina a Ordem de Serviço n.º 

01-2016-CEJUSC.

Restando esta infrutífera a conciliação, as partes deverão especificar e 

justificar as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) da 

realização do ato conciliatório, sob pena de preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37792 Nr: 2829-84.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ANTONIO CARLOT, CLEOVANI 

CARLOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 Vistos.

Intime-se a parte devedora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor do débito, acrescido de custas, consignando que, caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º).

Cálculo do valor executado já anexado (p.192).

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80862 Nr: 40-44.2012.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ANTONIO CARLOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO 

VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Verifica-se que o processo principal (Ação de Execução - Cód. 37792) 

fora extinto, conforme sentença proferida às pp. 120/122, do feito em 

comento. Interporto recurso de apelação, a sentença fora reformada 

somente quanto à verba honorária, minorando-a para ao valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme documentos de pp. 160/186 

(Cód. 37792).

Posto isto, e diante da perda do objeto constatada e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Condeno a parte embargada ao pagamento das custas processuais e 

honorários ao advogado da parte embargante, eis que deu causa à 

instauração do presente feito. Fixo os honorários advocatícios no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 118614 Nr: 8742-71.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZSDA, ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se dos autos, petição da parte autora à p. 56 e verso e 

documentos de pp. 57/60, informando a quitação de débito alimentar 

referente ao cálculo de pp. 38/40. E ainda, informa a inadimplencia do 

alimantante em relação às verbas alimentares após o mês de abril/2017, 

requerendo a intimação do executado para efetuar o pagamento, sob pena 

de prisão civil, bem como seja oficiada a Prefeitura Municipal de 

Satubinha/MA, para que realize os descontos da verba alimentar em folha 

de pagamento do executado.

Pois bem. Considerando que o executado quitou o débito que ensejou a 

expedição de mandado de prisão (pp. 49), REVOGO, o decreto de prisão 
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(pp. 45/46).

No mais, defiro o pedido de pp. 56 e verso e determino:

I - Oficie-se a Prefeitura Municipal de Satubinha/MA, para que realize os 

descontos da verba alimentar em folha de pagamento do executado, Sr. 

Wuilson de Sousa Anunciação;

II - Oficie-se o Juízo de Satubinha/MA, requerendo a devolução da missiva 

de p. 48, independentemente de cumprimento;

III - Expeça-se nova Carta Precatória, para intimação do executado, para 

que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do valor dos alimentos 

remanescentes, conforme cálculo apresentado à p. 60, sob pena de não 

justificada a impossibilidade do pagamento, ser decretada a prisão pelo 

prazo de 30 (trinta) dias;

IV - Dê ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública;

V - Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82952 Nr: 2401-34.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO JOSE MARTINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao teor da certidão de p. 285 e documento de p. 286, 

necessária se faz a nomeação de novo perito médico.

Assim, determino que a Secretaria proceda com a nomeação do perito(a) 

no sistema AJG, para realização da perícia médica.

O expert deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

do início dos trabalhos. Caso o(a) perito(a) aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela 

V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal.

 Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457, de 26 de junho de 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17.

É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos 

previdenciários, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, se for o caso, e ainda, a data 

possível de alta do segurado, para que assim o magistrado possa fixar o 

prazo estimado para a duração do benefício.

Quanto à apresentação dos quesitos, convém salientar que a parte 

Requerente já os apresentou, conforme consta às pp. 222/224. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias.

Após a juntada do laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não 

havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos 

honorários junto ao sistema da AJG.

 Cumpra-se, com a URGÊNCIA que o caso requer.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39196 Nr: 4221-59.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ANTONIO NATH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A, Mirceia Maria Ely - 

OAB:16141 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se dos autos, que a parte requerente não apresentou o prévio 

requerimento administrativo junto à Autarquia requerida.

Isso posto, visando evitar possíveis alegações de nulidade, determino:

 I -Intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente aos autos decisão da Autarquia Previdenciária indeferindo seu 

pedido de auxílio acidente na via administrativa.

II - Apresentado o requerimento administrativo, conforme acima 

determinado, intime-se o Instituto Requerido, para querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC).

Cientificando-o que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

II – Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87866 Nr: 1715-08.2013.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDELORO MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:MT/8.140-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 Vistos.

Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, pague 

o valor do débito, acrescido de custas, consignando que, caso não o 

efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% 

(dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1º).

Cálculos apresentados às pp. 290/291.

Certificado o não pagamento do devido no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Transcorrido o prazo acima sem o devido pagamento, inicia-se o prazo de 

15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 104261 Nr: 927-23.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGC-, RRMC, LAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS em trâmite entre as 

parte acima identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que embora devidamente citado e 

intimado a pagar o débito alimentar em execução (p. 22), o executado 

quedou-se inerte, o que ensejou o pedido de decretação da prisão civil 

encartado às pp. 42/43.

Instado a se manifestar, o Douto representante do Ministério Público 

pugnou pela decretação da prisão civil do executado, bem como pela 

determinação de protesto do pronunciamento judicial, e ainda, 

encaminhamento de cópia dos autos à Polícia Judiciária Civil, para 

instauração de inquérito policial objetivando a apuração do delito 

capitulado no art.244 do CP (pp. 51/54).

Vieram-me conclusos.

Relatados. Fundamento e decido.

Da análise percuciente dos autos, verifico que o executado, embora citado 

e intimado, manteve-se inerte, não efetuando o pagamento da pensão 

alimentícia devida.

Tal atitude não pode ser admitida, considerando o caráter substancial e 

alimentar da referida verba, imprescindível ao regular e sadio 

desenvolvimento do menor, já que, por si só, não tem condições de arcar 

com sua própria subsistência.

Eis o que diz a Jurisprudência a respeito do assunto, in verbis:

“Em caso de inadimplência caracterizada, cabe a decretação da prisão do 

alimentante, nos termos do artigo 733, e parágrafos, do CPC, tratando-se 

de débito atual que mantém seu caráter alimentar” (SIC, TJSP, Ac. Unân. 
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da 6ª Cam, de 28.11.96, no HC 34.029-4/0, rel. Des. Reis Kuntz; Adcoas, 

de 28.02.97, n.º 8153055)”.

Destarte, não vislumbrando alternativa, acolho o parecer ministerial retro 

(pp. 51/54) e, consequentemente, DECRETO, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

a PRISÃO CIVIL do executado ALEXANDRE FERNANDO COSTA, já 

qualificado nos autos, revogável tão-somente após pagamento integral do 

valor da verba alimentar em atraso, conforme cálculo de pp. 44/46, sem 

prejuízo das prestações que se vencerem no iter processual, veja o 

entendimento neste aspecto, verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PAGAMENTO PARCIAL. 

PARCELAS DEVIDAS DESDE O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. ORDEM 

DENEGADA. 1. As parcelas vencidas no curso da execução de alimentos 

somam-se àquelas que motivaram o débito principal. 2. "O débito alimentar 

que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem 

no curso do processo". (SUM 309, STJ) 3. Para que se autorize a 

revogação da prisão, cabe ao executar demonstrar a quitação de todas 

as parcelas devidas desde o ajuizamento da execução. 4. Ordem 

d e n e g a d a .  ( T J - D F  -  H B C :  2 0 1 4 0 0 2 0 3 1 0 9 1 2  D F 

0031610-29.2014.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO. Data de 

Julgamento: 21/01/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 27/01/2015 . Pág.: 367)”

Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO, guardadas as cautelas 

de estilo.

Consigne no referido mandado que se trata de PRISÃO CIVIL devendo a 

autoridade manter o executado em local separado daqueles em que se 

encontram os presos por prática de delitos, devendo zelar por sua 

integridade física. O executado deverá ser posto em liberdade tão-logo 

efetuado o pagamento da verba alimentar em atraso, se por outro motivo 

não estiver preso.

O valor da verba alimentar em atraso consta no cálculo de p. 28. 

Encaminhe-se cópia anexa.

No mais, expeça-se certidão de teor da decisão, encaminhando-se ao 

Cartório de 2º Ofício desta Comarca, para que seja realizado o protesto 

judicial, nos termos do art. 517 do CPC.

Encaminhe ainda, cópia do feito à Polícia Judiciária Civil, para instauração 

de inquérito policial, para fins de apuração da prática pelo executado, do 

ilícito penal capitulado no art. 244 do Código Penal.

Dê ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias

Lucas do Rio Verde/MT, 24 de agosto de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101399 Nr: 22194-85.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMR, JDCS, CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente o despacho de p. 54, em relação aos depósitos 

efetuados e levantamento em favor da representante das menores.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82781 Nr: 2211-71.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BASTOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, marcelo brasil - OAB:, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

OAB:17.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

efetivar o pagamento das guias de CARTA PRECATÓRIA E DILIGÊNCIA de 

Oficial de Justiça no valor de R$ 30,00, no prazo de 10 (dez) dias. As 

guias para recolhimento para ambas deverão ser emitidas no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos.

Mateus Paulo dos Santos - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102728 Nr: 96-72.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN IGNÁCIO VATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN IGNACIO VATTOS DE 

BASTIANI - OAB:OAB/MT 25117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

efetivar o pagamento das guias de CARTA PRECATÓRIA E DILIGÊNCIA de 

Oficial de Justiça no valor de R$ 30,00, no prazo de 10 (dez) dias. As 

guias para recolhimento para ambas deverão ser emitidas no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos.

Mateus Paulo dos Santos - Estagiário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003545-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

LEANDRO MUSSI (AUTOR(A))

CECILIA NOBRE TORRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SEVERIANO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003545-16.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E 

DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por 

LEANDRO MUSSI em face de DANIEL SEVERIANO DA SILVA, objetivando, 

liminarmente, seja determinado ao Requerido o imediato cumprimento da 

obrigação contratual assumida, qual seja, a continuidade da colheita 

mecanizada de algodão da lavoura do Requerente, na extensão 

aproximada de 1.500 hectares, sob pena de aplicação de multa diária. 

Vieram-me conclusos. Inicialmente recebo a emenda à inicial de ID n.º 

14896839 e determino a anotação do novo valor dado à causa, desde já, 

passo à análise do pedido de tutela de urgência formulado. Pois bem. 

Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento 

da tutela de urgência há de ser observado dois elementos, quais sejam: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, entendo que o 

autor não conseguiu demonstrar, a priori, a probabilidade de seu direito. 

Não obstante o Autor tenha juntado “Contrato de Prestação de Serviços 

de Colheita de Algodão” (ID n.º 14877528), não resta satisfatoriamente 

demonstrado o seu adimplemento. O recibo emitido pelo Requerido em 

24.01.2018 (ID n.º 14877528), indica apenas o recebimento de 05 (cinco) 

cheques pré-datados, não sendo possível precisar se tais cheques foram, 

de fato, compensados, visto tratar-se de cártulas emitidas com data 

futura. Ademais, conforme alegado pelo próprio Autor, já teria ocorrido um 

atraso na compensação de um dos cheques, culminando assim, na 

realização de transferência bancária do valor de 50 mil reais (ID n.º 

14877545), único pagamento devidamente comprovado até o momento. 

Ainda, pelos documentos juntados à inicial, não é possível identificar com 

certeza quantos hectares já foram colhidas e se, igualmente, o 

Requerente estaria adimplente com a cláusula 2.2, item “a” do contrato, 

que prevê um acerto a cada 100 hectares colhidos, após a colheita dos 

primeiros 766,70 hectares. Por fim inexiste nos autos comprovação de que 

o requerido tenha sido notificado extrajudicialmente. Dessa forma, 

ausentes os requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO, a tutela de 
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urgência pretendida. Sem prejuízo, designo audiência de 

conciliação/mediação a ser realizada perante o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC desta Comarca, no dia 25 de 

outubro de 2018, às 13h:30min. Proceda a escrivania o agendamento da 

audiência no sistema PJE. Cite-se o requerido com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência (art. 334 do CPC), para comparecer ao ato 

designado. A intimação do autor deverá ser feita na pessoa de seu 

advogado. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Não havendo conciliação o ré 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), 

ressaltando que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de agosto de 2018. Gisele Alves Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003418-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE DO SOCORRO MELO RAIOL (AUTOR(A))

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003418-78.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS 

ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E 

PRODUÇÃO DE PROVA EM CARÁTER EMERGENCIAL, proposta por 

BERNADETE DO SOCORRO MELO RAIOL em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos 

efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença, que foi indeferido 

administrativamente. Com a inicial juntou documentos. É o relato do 

necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser 

observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 

periculum in mora). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito. Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 

da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Portanto, a 

concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada do restou 

suficientemente demonstrada, pela cópia do CNIS anexado à inicial (ID n.º 

14680155), eis que comprova existência de contribuições em número 

suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao 

requisito da incapacidade laboral, a requerente apresentou exames, 

relatórios, bem como laudo médico recente evidenciando que é portadora 

da seguinte enfermidade: (ID N.º 14680212 E 14680301) CID10-M75.1 – 

Síndrome do manguito rotador; CID10-M65 – Sinovite e tenossinovite; 

CID10-S83.3 – Ruptura atual da cartilagem da articulação do joelho; 

CID10-M22.0 – Deslocamento recidivante da rótula; CID10-M77.3 – Esporão 

do calcâneo; CID10-M25 – Outros transtornos articulares não 

classificados em outra parte; CID10-M79 – Transtorno dos tecidos moles 

CID10-M54 – Dorsalgia. Assim, os documentos acostados a inicial, 

demonstram que a requerente está incapacitada para o exercício de 

qualquer atividade profissional por tempo indeterminado. Impende registrar, 

ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de 

auxílio-doença concedido ao segurado só cessará quando houver sua 

reabilitação ou, sendo ela impossível, quando for aposentado por 

invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez. 

Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida apenas ao final 

causará sérios danos à autora, afetando a sua subsistência, 

considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. Em suma: a 

eficácia do provimento final estará seriamente comprometida caso os seus 

efeitos não sejam antecipados imediatamente, estabelecendo desde já o 

estado jurídico agredido pela não concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes os requisitos do art. 300, 

do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela antecipada de urgência 

para determinar ao instituto-requerido a concessão do benefício de 

auxílio-doença a autora, a partir desta data, o que deve ser feito no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), 

mantendo a medida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, período 

considerado suficiente para realização da perícia médica. Findado o prazo 

de manutenção do benefício, sem a realização da perícia médica, e não 

ocorrendo recuperação, determino que a parte autora apresente aos 

autos, documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o 

(a) perito (a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários 

junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003470-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH (ADVOGADO(A))

PAULO CEZAR DE GODOY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003470-74.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS 
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ALTERNATIVOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA E 

PRODUÇÃO DE PROVA EM CARÁTER EMERGENCIAL ajuizada por PAULO 

CEZAR DE GODOY contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS, formulando na inicial, dentre outros, o pedido de 

antecipação da tutela a fim de determinar ao INSS o restabelecimento do 

benefício de auxílio doença ao requerente, tendo em vista a incapacidade 

laborativa atestada por laudo médico. Apresentou documentos anexos à 

exordial. É o relato do necessário. Decido. Pois bem, de acordo com 

sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). A tutela provisória, 

tanto de urgência quanto de evidência, permite que o titular do direito 

comece a usufruir o bem (ou direito) que, aparentemente faz jus, ainda 

durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de serem 

observados dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 59, caput, 

da Lei nº 8.213/91 dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Portanto, a concessão do referido benefício previdenciário está 

subordinada à comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade 

de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 

(doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções 

legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de 

atividade laborativa. Considerando os elementos de cognição existente 

nos presentes autos, tenho que a parte autora conseguiu demonstrar 

‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. No caso vertente, a qualidade 

de segurado do autor restou suficientemente demonstrada, tendo em vista 

o CNIS em seu nome (ID n° 14746576). No tocante ao requisito da 

incapacidade laboral, a requerente anexou relatório/laudo médico datado 

em 15.05.2018, evidenciando que o requerente é portador de Dorsalgia 

(CID10-M54), Fratura da coluna lombar e da pelve (CID10-S32), 

Convalescença após cirurgia (CID10-Z54.0), Fratura da extremidade 

superior do cúbito – ulna (CID10-S52.0), Luxação, entorse e distensão das 

articulações e dos ligamentos do joelho (CID10-S83), Outras deformidades 

adquiridas dos membros (CID10-M21), Fratura de fadiga de vértebra 

(CID10-M484). (ID N.º 14746603 e 14746644) Impende registrar, ainda, que 

o art. 62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença 

concedido ao segurado só cessará quando houver sua reabilitação ou, 

sendo ela impossível, quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 

62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação 

para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o 

benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova 

atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não 

recuperável, for aposentado por invalidez. Assim, está caracterizado o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois se a tutela 

jurisdicional for concedida apenas ao final causará sérios danos ao autor, 

afetando a sua subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar 

do benefício. Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente 

comprometida caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar ao instituto requerido 

o restabelecimento do benefício de auxílio-doença à PAULO CEZAR DE 

GODOY, NB 620089469-1 (ID n° 14746597), devendo ser mantido pelo 

período de 180 (cento e oitenta) dias, o que deve ser feito no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC). 

Findado o prazo de manutenção do benefício, não ocorrendo à realização 

da perícia médica, e não ocorrendo recuperação, o requerente deverá 

trazer aos autos atestado, ou exame médico comprovando sua 

incapacidade atual, para que assim possamos prorrogar o prazo do 

auxilio, até que se realize a perícia médica. INTIME-SE o INSS, por meio da 

EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência Executiva, 

situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 78.005-600, 

Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, DEVENDO 

CONSTAR NO MANDADO O NOME DA AUTORA, RG, CPF, DATA DE 

NASCIMENTO E NOME DA MÃE (ID n° 14746285). No mais, a praxe e a 

própria experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos 

presentes autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito 

ou regra transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da 

impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a realização de 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, 

DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 

231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, 

não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, 

os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Desde já, determino que 

a Secretaria proceda com a nomeação do perito(a) no sistema AJG, para 

realização da perícia médica. O expert deverá apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o(a) 

perito(a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi 

convertida em Lei n.º 13.457, de 26 de junho de 2017, que altera a Lei nº 

8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 

Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17. É imprescindível 

que, nos laudos periciais produzidos nos processos previdenciários, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, convém salientar que 

a parte Requerente já apresentou na inicial (ID n° 14746285). Assinalada 

data para realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos 

assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de 

evitar que reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se 

as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo solicitação de 

esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos honorários. Com 

a juntada de contestação, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro a gratuidade da Justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003483-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR PEDRO PRASS (AUTOR(A))

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN (ADVOGADO(A))

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003483-73.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE MAJORAÇÃO DE APOSENTADORIA, proposta por 

NESTOR PEDRO PRASS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela 

no sentido de compelir o requerido a converter o benefício de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez. Juntou documentos. É o relato do 

necessário. Decido. Inicialmente, recebo a inicial de ID n.º 14773452, 

passando, desde já, à análise do pedido liminar. Pois bem, analisando os 

documentos juntados verifico ser inviável o pedido de majoração de 

aposentadoria, por ora, vez que o pedido formulado na inicial depende de 

averiguação aprofundada, não havendo prova inequívoca da atual 

incapacidade do autor na prática dos afazeres da vida civil, posto que não 

fora juntado nenhum exame médico/indicação médica recente que 

comprove a necessidade de auxilio de terceiro. Nesse sentido: AGRAVO. 

PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não sendo contundente a prova 

dos autos no sentido de comprovar, de plano, a incapacidade laboral da 

parte autora, deve-se prestigiar a decisão do juiz a quo que indeferiu a 

antecipação de tutela, devendo ser determinada a realização antecipada 

da perícia médica judicial com nova análise do pedido de tutela antecipada 

após a períc ia.  (TRF-4 -  AG: 78847720134040000 RS 

0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 

12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 21/03/2014). Assim, 

postergo a apreciação do pedido de antecipação de tutela, para após a 
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produção antecipada de pericia médica, que desde já determino. Proceda, 

a Secretaria, a nomeação do perito (a) no sistema AJG, para realização de 

perícia médica. O expert deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o (a) perito (a) aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), 

nos termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. É imprescindível que, 

nos laudos periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais 

informem a data estimada em que o periciando estará suscetível de 

reabilitação, ou seja, que comprove a real necessidade do requerente em 

ter auxilio de terceiro, para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, convém salientar que a parte Requerente já apresentou na 

inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas 

demandas previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, 

intimem-se as partes e os respectivos assistentes, se houverem, 

observando-se prazo razoável com intuito de evitar que reste frustrada a 

realização dos atos designados. O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da finalização da 

perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. 

Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento 

dos honorários. Aportando aos autos o laudo médico, imediatamente 

conclusos, para deliberação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela. Por outro lado, ante a impossibilidade de conciliação entre as 

partes, dispenso a realização de audiência de conciliação, com fulcro no 

art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, 

querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. 

Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). 

Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC). Com a juntada de contestação, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro a gratuidade 

da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de agosto de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002869-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR (ADVOGADO(A))

ELIZETE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SILVESTRE DA SILVA FILHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1002869-68.2018.8.11.0045 ABERTURA DE INVENTÁRIO 

VISTOS. Inicialmente, determino a intimação da parte autora, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, promover o recolhimento 

das custas, ou em impossibilidade de fazê-lo, formular o competente 

pedido de assistência judiciária gratuita (art. 99, CPC), eis que ausente 

qualquer requerimento nesse sentido nos autos. Havendo a formulação de 

pedido de justiça gratuita, desde já defiro a benesse em favor da autora, 

haja vista que, a princípio, resta demonstrada a sua situação de 

hipossuficiência pela juntada de cópia de CTPS aos autos, onde se 

verifica a inexistência de vínculo atual (ID n.º 14199916 e 14199928). No 

mesmo prazo, deverá a autora retificar o endereçamento de sua petição 

inicial, eis que, equivocadamente, fora endereçada para o Juízo Criminal 

desta Comarca, o qual não detém competência para o processamento de 

Inventário. Ultimadas as providências acima, Recebo o presente 

INVENTÁRIO e nomeio como inventariante ELIZETE MORAES, devendo 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o 

parágrafo único do artigo 617, do CPC, mediante TERMO nos autos. Nos 

20 (vinte) dias subsequentes, deverá apresentar as PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES, lavrando-se Termo Circunstanciado, observados os 

termos da regra ínsita no artigo 620, do mesmo Estatuto Processual. 

Depois de apresentadas às primeiras declarações, citem-se os herdeiros, 

a Fazenda Pública para que se manifeste, nos termos do artigo 626, do 

CPC. Junte-se, no prazo de 20 (vinte) dias o comprovante de recolhimento 

do imposto sobre transmissão causa mortis, ou prova da isenção nos 

termos da Lei 7.850 de 18/12/2002, declaração esta emitida pela agência 

fazendária. Providencie a inventariante, por ocasião da apresentação das 

primeiras declarações, a juntada aos de certidões fiscais atualizadas 

(Fazendas Nacional, Estadual e Municipal). Sem prejuízo, oficie-se ao INSS 

para o encaminhamento de certidão de inexistência de mais herdeiros 

habilitados em nome do De Cujus, no prazo de 10 dias. Após, cite-se a 

ilustre representante da Fazenda Pública Estadual. Cumpridas as 

determinações acima, conclusos os autos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003336-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE SILVA ALVES (REQUERENTE)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N. 1003336-47.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSãO judicial de auxílio doença c/c conversão em aposentadoria 

por invalidez com tutela de urgência, proposta por josé henrique silva 

alves em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela de urgência no sentido 

de compelir o requerido a concessão do auxílio-doença e sucessivamente 

conversão em aposentadoria por invalidez, indeferido no dia 21.02.2018 

(ID n.º 14626087). Com a inicial juntou documentos. É o relato do 

necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do Código de Processo 

Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de serem observados 

dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que o autor não conseguiu 

demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. Isso porque, 

segundo dicção legal (artigo 42 da Lei 8.213/1991), “A Aposentadoria por 

Invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. O art. 15, II da Lei 8.213/1991, nos trás 

que mantem a qualidade de segurado até 12 meses após a cessação das 

contribuições (chamado de “período de graça”), conforme § 4º do art. 15 

da Lei 8.213/1991, embora haja o período de carência, o requerente não 

demonstrou ter vertido contribuição a previdência após novembro de 2015 

(P. 25, ID. 14626087). Por outro lado, inobstante existir nos autos o 

exercício de labor na transportadora BUNGE, consta que tal labor ocorreu 

até o mês 22.02.2017 (ID n.º 14626213), ou seja, ainda assim já se 

passaram mais de 12 meses, havendo a perda da qualidade de segurado. 

Neste sentido observado o previsto em lei, vislumbra-se que o autor não 

faz jus ao benefício pleiteado por falta da probabilidade de seu direito, vez 

que, por ora não fez prova da sua qualidade de segurado. Posto isso, não 

estando presentes os requisitos, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA, determinando desde já a realização de perícia médica. 

Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert 

deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o(a) perito(a) aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela 

V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 

767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457, de 26 de junho de 2017, 

que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, convém salientar que 

a parte Requerente já apresentou na inicial (ID n.º 14626087). Por sua vez, 

em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação apresentada 
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ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as partes e os 

respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável 

com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para pagamento dos 

honorários. No mais, a praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstram que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Em razão do 

acima exposto é que, à luz da impossibilidade de conciliação entre as 

partes, dispenso a realização de audiência de conciliação, com fulcro no 

art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, 

querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. 

Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). 

Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC). Defiro a gratuidade da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003240-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

MICHELLE DE CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOSE DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003240-32.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTE: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA e ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

EXECUTADO: GILMAR JOSE DE MAGALHÃES VISTO. Cite-se o executado 

para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, 

conforme demonstrativo, acrescido de juros e correção monetária, custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 

829, do CPC (nova redação dada pela Lei 11.382/2006). Do mandado de 

citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(art. 829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os 

embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

conforme o caso (art. 915 do CPC). Fixo os honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigne no mandado 

que, caso haja o integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º 

do CPC). Defiro o pedido de inclusão do nome do executado, nos 

cadastros de inadimplentes. Oficie-se ao SERASA/SPC (art. 782, §3º do 

CPC). Observe-se o cumprimento do constante no art. 212, § 2º do CPC, 

durante as diligencias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 27 de agosto 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003241-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR REGIS FAZOLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003241-17.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTE: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA e ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

EXECUTADO: ITAMAR REGIS FAZOLO VISTO. Cite-se o executado para 

pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme 

demonstrativo, acrescido de juros e correção monetária, custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 

829, do CPC (nova redação dada pela Lei 11.382/2006). Do mandado de 

citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(art. 829, § 1º do CPC). A penhora recairá sobre os bens indicados pelo 

exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo 

juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os 

embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

conforme o caso (art. 915 do CPC). Fixo os honorários advocatícios no 

valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigne no mandado 

que, caso haja o integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor 

dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º 

do CPC). Defiro o pedido de inclusão do nome do executado, nos 

cadastros de inadimplentes. Oficie-se ao SERASA/SPC (art. 782, §3º do 

CPC). Observe-se o cumprimento do constante no art. 212, § 2º do CPC, 

durante as diligencias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 22 de agosto 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003508-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSILENE MENDES DE LARA (EXECUTADO)

HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003508-86.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA S/A 

EXECUTADOS: HOLIVAR ANTÔNIO DA SILVA BRAGA E LUSILENE 

MENDES DE LARA VISTO. CITE-SE o executado para pagar o débito no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação, conforme demonstrativo, 

acrescido de juros e correção monetária, custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC (nova redação 

dada pela Lei 11.382/2006). Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC). A 

penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros 

forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC). Os embargos 

poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado conforme o 

caso (art. 915 do CPC). Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) do valor da causa. Consigne no mandado que, caso haja o 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC). 

Observe-se o cumprimento dos constantes no art. 212, § 2º do CPC, 

durante as diligencias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 27 de agosto 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003505-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

SIRLEI PEDROSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N. 1003505-34.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDOS DE 

AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 
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TUTELA E PRODUÇÃO DE PROVA EM CARÁTER EMERGENCIAL, proposta 

por SIRLEI PEDROSO DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos efeitos da 

tutela no sentido de compelir o requerido a estabelecer liminarmente o 

benefício de aposentadoria por invalidez, alternativamente o benefício de 

auxílio doença indeferido administrativamente em 22.06.2018 (ID n.º 

14797552). Com a inicial juntou documentos. É o relato do necessário. 

Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, para o 

deferimento da tutela de urgência há de serem observados dois 

elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que o autor não conseguiu 

demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. Isso porque, 

segundo dicção legal (artigo 42 da Lei 8.213/1991), “A Aposentadoria por 

Invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. O art. 15, II da Lei 8.213/1991, nos trás 

que mantém a qualidade de segurado até 12 meses após a cessação das 

contribuições (chamado de “período de graça”), conforme § 4º do art. 15 

da Lei 8.213/1991, embora haja o período de carência, o requerente não 

comprovou em momento algum o vínculo empregatício, seja por meio de 

CNIS ou cópia da CTPS, em tempo suficiente para obtenção do beneficio 

pretendido. Neste sentido observado o previsto em lei, vislumbra-se que o 

autor não faz jus ao benefício pleiteado por falta da probabilidade de seu 

direito, vez que, por ora não fez prova da qualidade de segurado. Posto 

isso, não estando presentes os requisitos, INDEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA, determinando desde já a realização de 

perícia médica. Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito(a) no sistema 

AJG. O expert deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Caso o(a) perito(a) aceite a designação, 

arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos 

da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 

2014, do Conselho da Justiça Federal. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457, de 26 de junho 

de 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 

13.457/17. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, convém salientar que a parte Requerente já apresentou na inicial 

(ID n.º 14797518). Por sua vez, em relação aos quesitos do INSS, junto 

cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido 

nas demandas previdenciárias. Assinalada data para realização da 

perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, se houverem, 

observando-se prazo razoável com intuito de evitar que reste frustrada a 

realização dos atos designados. O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da finalização da 

perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. 

Não havendo solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para 

pagamento dos honorários. No mais, a praxe e a própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos 

demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro a gratuidade da Justiça. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 

27 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003523-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1003523-55.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por 

MARTA DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela no 

sentido de compelir o requerido a concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença, que foi indeferido administrativamente. Com a inicial 

juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o 

art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de 

urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

(fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os elementos de 

cognição existente nos presentes autos, tenho que a autora conseguiu 

demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. Isso porque, 

segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. 

Portanto, a concessão do referido benefício previdenciário está 

subordinada à comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade 

de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 

(doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções 

legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de 

atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada do restou 

suficientemente demonstrada, pela CNIS e cópia da CTPS, anexados à 

inicial (ID n.º 14829910 e 14829914), eis que comprova existência de 

contribuições em número suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 

8.213/91. No tocante ao requisito da incapacidade laboral, a requerente 

apresentou exames, relatórios, bem como laudo médico recente 

evidenciando que é portadora da seguinte enfermidade: (ID N.º 14829898, 

14829902 e 14829904) CID10-M54.5 – Dor lombar baixa; CID10-M51.9 – 

Transtorno não especificado de disco intervertebral. Assim, os 

documentos acostados a inicial, demonstram que a requerente está 

incapacitada para o exercício de qualquer atividade profissional por tempo 

indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 

impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado só 

cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, quando 

for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado 

por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos à autora, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido a 

concessão do benefício de auxílio-doença a autora, a partir desta data, o 

que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de 

R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo a medida pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, período considerado suficiente para realização da perícia 

médica. Findado o prazo de manutenção do benefício, sem a realização da 

perícia médica, e não ocorrendo recuperação, determino que a parte 

autora apresente aos autos, documentos médicos atualizados, datados 

em até 30 (trinta) dias, comprovando a permanência da incapacidade, para 

que se necessário seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido 

em sede de tutela antecipada, até que a perícia médica seja realizada. 
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INTIME-SE o INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda 

Judicial, Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º 

Andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da 

implantação do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME 

DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstram que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Em razão do acima exposto é que, à 

luz da impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a 

realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do 

CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert 

deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o (a) perito (a) aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela 

V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal. É imprescindível que, nos laudos periciais 

produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada 

em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data 

possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o 

prazo estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários 

junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de 

agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003284-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO PIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1003284-51.2018.8.11.0045 AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A 

EXECUTADO: NIVALDO PIVA VISTO. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, 

tendo as partes acima identificadas. A parte EXEQUENTE pugnou pela 

desistência da ação, conforme petição sob o ID 14994311. Diante do 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pelas 

partes, via de consequência JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o 

presente processo com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do CPC, Custas já 

recolhidas com a inicial. Transitada em julgando, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de agosto 

de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1029920 Nr: 1654-49.2018.811.0021

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY SALMOM RAFAEL - 

OAB:21897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Código: 1029920.

 Pedido de Restituição de Custas.

C E R T I D Ã O

 Certifico e deu fé que verificando os autos, constatei que o advogado da 

parte requerente deixou ainda de informar:

01- Dados pessoais dos beneficiários – Nº do CPF ou CNPJ, EMAIL, Data 

de Nascimento (pessoa física ou dos sócios) e Endereço completo.

Água Boa/MT, 27 de agosto de 2018.

Eliane Ruff Rebelatto

Gestora Geral

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122120 Nr: 3529-88.2017.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Granopar Armazéns Gerais Comércio e 

Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional, Cooperativa 

Agropecuaria Mista Canarana Ltda - Coopercana, Banco do Brasil S/A, 

Naevio Fioravante Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aníbal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:55.499/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Cargnelutti Pit - 

OAB:11.842/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A, Selso 

Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 Certifique-se se houve o decurso de prazo com ou sem manifestação da 

Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Mato Grosso.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 7222 Nr: 54-81.2004.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelar Appelt, Nilson Weissheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifica-se que a parte exequente em apertada 

síntese, manifestou-se que restou frustrada a tentativa de venda 

particular do bem penhora nos autos e, requereu que a venda do bem seja 

realizada por intermédio de leilão judicial (fls. 253/254).

De rigor, o indeferimento do pedido de fls. 253, eis que atualmente, a forma 

de alienação de bens constritos judicialmente é feita, em regra, por meio 

de venda particular, não sendo uma simples opção dada ao interessado, 

conforme determina o artigo 879, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mais, verifica-se que o exequente se quer comprovou nos autos que 

tentou realizar a penhora do bem por meio de alienação particular.

O próprio legislador trata da iniciativa particular como regra, ao dispor, no 

artigo 881, que “A alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a 

adjudicação ou a alienação por iniciativa particular”, ou seja, somente será 

efetivada a alienação em leilão judicial acaso reste frustrada a alienação 

particular.

Assim, indefiro o pedido de alienação por meio de leilão judicial, devendo o 

Interessado/Exequente providenciar a venda por iniciativa particular.

 Caso seja comprovada a impossibilidade ou frustração da venda 

particular, fica ao interessado aberta a possibilidade de requerimento de 

leilão judicial.

Assim, determino que intime-se o Exequente para que impulsione o feito, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 331 de 886



no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 18709 Nr: 1871-78.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidoro Miguel Lorini, Espolio de Luíz Anildo 

Brum da Costa, Marilene Machado da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Liele Santini - OAB:22376/O, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 (...).Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição 

exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, demonstrado que 

diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de 

pedido de informações.Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, impulsione o processo, requerendo medidas que 

efetivamente possam solver o feito, sob pena de arquivamento.Intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22156 Nr: 1502-50.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucindo Arsego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Moreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3.737

 Considerando que já houve o decurso do prazo de suspensão requerido 

pelo exequente, intime-o para impulsionar o feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo medidas concretas para sua solvência, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031502 Nr: 2707-65.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Zampoli Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Zampoli Pereira - 

OAB:7198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Sem condenação em custas ou honorários advocatícios 

na presente fase processual.Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

No rmas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 108099 Nr: 1356-28.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Marmet Rodrigues de Moura, Alzira de Fátima 

Machado de Lima, Catia Aparecida Gonçalves Tissiani, Andréia Mignoso, 

Angelina Alves do Nascimento, Carolina Carrara Ferreira de Oliveira, 

Vanderléa Terezinha Backes Brunhauser, Maicon Júnior Gonzatti, Luiz 

Carlos Conterno Henriques, Sonia Marina dos Santos Salazar Martins, 

Marcelo Cardoso Teixeira, Silvia de Almeida Silva, Gelci Giacomolli Stein, 

Jane Andréa dos Santos Tadei, Verania Roncai Volpi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurene Campos de Sousa 

Cardoso - OAB:OAB/MT 18.938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo os presentes embargos com efeito suspensivo em relação à 

parte controversa, aplicando a regra do parágrafo 1º do art. 919 do CPC, 

devendo ser ressaltado, todavia, que esta decisão se reveste do caráter 

rebus sic standibus, podendo ser modificada caso cessem as 

circunstâncias que a motivaram. Neste sentido o disposto no parágrafo 2º 

do art. 919 do Código de Processo Civil:

“§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos 

efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou 

revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.”

 Consigno que in casu, analisando detidamente os autos, verifico que se 

fazem presentes os requisitos para que os embargos sejam recebidos 

com efeito suspensivo, sendo certo que, nesta fase de cognição sumária, 

reputo relevantes os fundamentos lançados pela parte embargante, sendo 

certo que o prosseguimento da execução poderá causar dano de difícil ou 

incerta reparação, não sendo exigível neste caso a prévia segurança do 

Juízo, já que se trata de execução contra a Fazenda.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os com efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920, I, do Código de Processo Civil.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85578 Nr: 93-63.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Alves de Jesus, Eder Stival Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:6426-A MT, Ester da Silva Manso Gomes - OAB:15101-O/MT

 Portanto, sendo a declinação dos bens penhoráveis atribuição exclusiva 

da parte e não sendo, pelo exequente, demonstrado que diligenciou 

minimamente neste sentido, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, impulsione o processo, requerendo medidas que efetivamente 

possam solver o feito, sob pena de arquivamento.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17821 Nr: 976-20.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA DE JESUS CÂMARA LOCATELLI LUNKES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques Martins Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:14932, Ester da Silva Manso Gomes - OAB:15101-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:OAB/GO 21.342

 Considerando que o Exequente comprou a impossibilidade da venda 

particular do bem imóvel penhorado às fls. 178, de rigor, o deferimento da 

venda do bem por meio de leilão judicial.Neste sentido, determino que seja 
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o Exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, colacionar aos 

autos planilha atualizada com os valores do débito.Apresentada a planilha 

e levando-se em conta o princípio da economia processual, determino ao o 

Sr. Gestor Judiciário a designação de data para a expropriação do bem 

penhorado em alienação judicial, observando-se que o bem será 

expropriado em primeira praça pelo valor de piso equivalente ao montante 

designado na avaliação, e na hipótese de venda em segunda praça, pelo 

equivalente à, no mínimo, 60 % (sessenta por cento) da avaliação, 

conforme regra mencionada no artigo 891, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.O arrematante que pretender adquirir o bem em parcelas 

deverá observar a regra do artigo 895 e seus incisos e parágrafos do 

diploma adjetivo cível referido, a fim de que este Juízo possa avaliar as 

condições de pagamento que o interessado pretende realizar. Nomeio 

como leiloeira oficial a Sra. Cirlei F. Balbino da Silva, inscrita na Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT sob nº. 022, em conjunto 

com o leiloeiro Joabe Balbino da Silva, inscrito na FAMATO sob nº. 

067/2013, ambos com endereço na Rua 02, quadra 07, lote A, nº. 264, 

Residencial JK, CEP nº. 78.068-340, Cuiabá-MT, com endereço eletrônico 

cirleibalbino@leiloesjudiciais.com.br ou jurídico@leiloesjudiciais.com.br.Fixo 

desde já a comissão dos leiloeiros acima designado em 5% (cinco por 

cento) sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, a qual será 

paga pelo arrematante. (...).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17111 Nr: 261-75.2007.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Marques de Pádua, Neuza Espindola Marques, 

José Augusto Ferreira Perillo, Teodolita Maria de Almeida Perillo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otto Borbe, Ilga Arminda Borbe, Leonildo 

Tasca, Antonio Carandina, Pedro Marques Otto, Maria do Rosario Faria 

Marques Otto, Iris Borges Filho, Euripedes Borges Vieira, José Carlos Dias 

Maciel, Ivanilda Marcelino Dias Macial, José Augusto Ferreira Perillo, 

Teodolita Maria de Almeida Perillo, Íris Pessin Borges, Nara Nubia Camelo 

de Melo Borges, Célio Marques de Pádua, Neuza Espindola Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marinho Vicente da Silva - 

OAB:13.981/GO, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B, 

Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido às fls. 818.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a requerente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95648 Nr: 4261-74.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João da Costa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Autorizo a expedição dos alvarás, eis que consta nos autos procuração 

específica para tal fim, com firma reconhecida em cartório.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Sendo cumprida a obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, 

julgo extinto o cumprimento de sentença.

 Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82674 Nr: 1517-77.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Ferreira de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 145, pelas mesmas razões esposadas às fls. 

143.

 Intime-se o exequente, por mandado, acerca da decisão de fls. 143.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84398 Nr: 3237-79.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Tusset

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Autorizo a expedição dos alvarás na conta informada às fls. 279.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93452 Nr: 2725-28.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Floss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)
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II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Autorizo a expedição dos alvarás, devendo cada um ser expedido em 

favor do titular do crédito, mormente porque não há notícia de qualquer 

decisão em sede de Agravo de Instrumento.

 Segue, anexo, o extrato dos alvarás (principal e honorários advocatícios).

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100428 Nr: 2474-73.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:OAB/MT 13.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Autorizo a expedição do alvará conforme postulado, eis que presente 

poderes específicos para tal, em procuração com firma reconhecida em 

cartório.

 Segue, anexo, o extrato dos alvarás (principal e honorários advocatícios).

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001178-91.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS (ADVOGADO(A))

ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO FEDERAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANTONIO HONORATO DO NASCIMENTO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001178-91.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ALTEVIR 

PIEROZAN MAGALHAES 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 27 

de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001146-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

JOSE PEDRO BONELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTACILIO JOSE MILANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001146-86.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

PEDRO BONELLA 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer, 

procedendo à busca e apreensão do veículo, salvo se por outro motivo 

tiver que permanecer apreendido. 5) Em havendo necessidade de 

designação de audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o 

artigo 392 da normativa em comento, sendo desnecessária a intimação 

dos patronos das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a 

ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de 

cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001160-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRNALVA RODRIGUES ZORZENON (ADVOGADO(A))

VALTER ZORZENON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001160-70.2018.8.11.0021 REQUERENTE: VALTER 

ZORZENON 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 
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cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001158-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA BORGES DE MENDONCA (REQUERENTE)

LUCIENE PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE PAULA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001158-03.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

GABRIELA BORGES DE MENDONCA 1) Tratam-se os presentes autos de 

carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 27 

de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001174-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO LOBO DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE VIEIRA SOUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA LOBO DE CASTRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001174-54.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ADAO 

LOBO DA SILVA 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001166-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ORACI RIBEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERDINANDO DALLAGNOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001166-77.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL 1) Tratam-se os presentes autos de carta 

precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da 

CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo 

de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, 

constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas 

para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer. 5) Em havendo necessidade de designação de 

audiência, notifique o juízo deprecado, conforme exige o artigo 392 da 

normativa em comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos 

das partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não 

deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, 

dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput 

do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 27 

de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000758-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LAZARO DA SILVA (AUTOR(A))

LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000758-23.2017.8.11.0021 AUTOR: JOSE LAZARO 

DA SILVA Considerando versar a lide sobre interesse público e visando 

evitar futura arguição de nulidade, reputo de rigor o encaminhamento dos 

autos com vistas ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se na 

condição de fiscal da ordem jurídica. Ante o exposto, remetam-se os autos 

com vistas ao Ministério Público. Após, conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000283-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA (AUTOR(A))

RODNEI VIEIRA LASMAR (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO DINIZ (ADVOGADO(A))

ALINE ULLRICH (RÉU)

OLDEMAR REPKE ULLRICH (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000283-67.2017.8.11.0021 AUTOR: INSTITUTO DE 

NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA Compulsando os autos verifico que 

razão assiste à parte autora quanto a arguição de impossibilidade de 

aferição, no bojo dos presentes autos, da ocorrência de eventual erro 

médico. Isso porque, trata-se de ação de cobrança decorrente da suposta 

prestação de serviços médico-hospitalares, não sendo este juízo 

competente para o processamento e julgamento de pedido de indenização 

por eventuais danos supostamente decorrentes de erro médico, até 

porque tal nem se quer fora objeto da presente lide. Ainda que assim não 

fosse, a requerida noticiou o ajuizamento de ação de indenização por 

danos morais decorrentes do suposto erro médico noticiado, distribuída 

perante o juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO, sob número 

5120254-39.2017.8.09.0051, de forma que, caso houvesse pedido para 

reconhecimento do suposto erro, neste feito – o que repita-se não é o 

caso, já que não houvera tal pedido -, ainda assim não seria possível eis 

que prevento seria, o Juízo supramencionado para tal aferição. Dessa 

forma, converto o feito em diligência para delimitar como pontos 

controvertidos da presente demanda tão somente a validade do contrato 

de prestação de serviços médico-hospitalares colacionados à inicial, a 

efetiva prestação dos serviços e a eventual comprovação de quitação ou 

não débito. Registro que, havendo minoração dos pontos anteriormente 

tidos por controvertidos e, não, sua ampliação, não há que se falar em 

renovação da oportunidade de especificação das provas, mantendo-se 

incólume a preclusão de dilação probatória dantes exarada. Ante o 

exposto, determino a intimação sucessiva das partes para querendo, 

apresentarem memoriais considerando os termos da presente decisão. 

Havendo manifestações ou certificado o respectivo decurso dos prazos, 

retornem-me conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000002-14.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

RENATA MORAIS BRESCIANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE COCALINHO-MT (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000002-14.2017.8.11.0021 AUTOR: RENATA 

MORAIS BRESCIANI Tratam-se os presentes autos de ação ordinária de 

cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por RENATA 

MORAIS BRESCIANI em desfavor do MUNICÍPIO DE COCALINHO-MT. 

Segundo relatos da inicial, a autora foi aprovada em concurso público para 

exercer o ofício de operadora de micro computador, iniciando o labor em 

10.11.2015. Segue a narrativa no sentido de que, a partir de fevereiro de 

2016 passou a exercer o cargo de recepcionista em atividade 

supostamente administrativa no Posto Médico Padre Cunha, prestando, 

contudo, na realidade, atendimento aos usuários em várias situações de 

emergência, inclusive a portadores de doenças infectocontagiosas sem 

que lhe fossem disponibilizados Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI's. Pontuou que referida situação causou-lhe problemas de saúde, 

motivo pelo qual teve que se dirigir à Cidade de Goiânia, ficando afastada 

de suas funções por 30 dias, devido a ausência de médico especialista 

em Cocalinho, contudo, teve referido período descontado de sua folha 

pagamento. Em razão dos fatos narrados, postulou pela equiparação 

salarial ao cargo de técnica de enfermagem com adicional de 

insalubridade, restituição dos valores descontados de sua folha de 

pagamento referente ao mês de julho do ano de 2016 e condenação do 

requerido ao pagamento de ressarcimento moral. Devidamente citado, o 

Município requerido apresentou contestação arguindo que as alegações 

iniciais são descabidas e inapropriadas. Seguiu arguindo que os atestados 

médicos foram encaminhados à Municipalidade pela autora, somente após 

seu suposto retorno médico fato que infringe o Decreto Municipal 

1.172/2015, que determina para casos desta natureza que o servidor seja 

submetido a perícia médica, o que, contudo, fora frustrado pela própria 

autora, já que deixou de comparecer ao setor de recursos humanos em 

tempo hábil. Em impugnação à contestação, a autora ratificou os termos 

iniciais. Instada a especificar provas, a autora cingiu-se a postular a oitiva 

de testemunhas. A requerida por sua vez manteve-se inerte. Realizada a 

audiência de instrução e encerrada a fase probatória, permaneceram os 

autos conclusos para deliberação. É o necessário à análise e decisão. 

Fundamentação Conforme constara na decisão anterior, atualmente o 

princípio da cooperação encontra-se expresso na legislação adjetiva cível. 

Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, foram as 

partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de fato e de 

direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira cooperada – 

a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a incidência 

de eventual matéria probante. No entanto, a parte autora cingiu-se a 

postular a produção de prova oral consistente na oitiva de testemunhas, 

ao passo que a requerida nada manifestou. É pacífico na doutrina e 

jurisprudência pátrias que a ausência de manifestação da parte em 

relação à determinada questão processual/fática pode ensejar a sua 

concordância com o ato, eis que o silêncio pode ser interpretado, em 

determinadas situações, como manifestação de vontade. Não podemos 

olvidar, no entanto, que é dever da parte cumprir com exatidão os 

provimentos mandamentais, conforme disposição expressa do artigo 77, 

inciso IV do Código de Processo Civil. Corrobora referido argumento o 

disposto no artigo 340 do Diploma legal em apreço, que expressamente 

aduz que: Art. 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si 

própria, incumbe à parte: I - comparecer em juízo, respondendo ao que lhe 

for interrogado; II - colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial 

que for considerada necessária; III - praticar o ato que lhe for determinado. 

(grifos nossos) A intimação judicial, como qualquer ato de ordem, é um 

mandamento que deve ser cumprido, sob pena de arcar o descumpridor 

com as consequências de sua recusa à acatar com a determinação. 

Várias são as induções que o descumprimento de uma ordem judicial pode 

ocasionar. No caso presente, por tratarem-se os direitos discutidos nos 

autos de privados e disponíveis, vemos que o descumprimento de uma 

intimação não é fato apto para gerar às partes a conquista da pecha de 

litigantes de má-fé, mormente quando o descumprimento do ato gera 

consequências somente ao praticante da omissão. Porém, é válido mais 

uma vez ressaltar, devem as partes arcar com o ônus da prática omissiva. 

Na situação em apreço, resta saber quais seriam as consequências 

referidas. Há pouco tempo, erigiu o legislador constituinte a razoável 

duração do processo como um princípio constitucional. Por tal razão, 

passou a ser dever – jurídico e moral – tanto do julgador quanto das 

partes, agirem de forma a propiciar a rápida finalização do litígio, posto que 

somente o termo da contenda gera a pacificação social. Nesta esteira, o 

que se vê é que na atualidade o legislador está dando nítidos contornos 

orais ao processo judicial, tanto é que em razão das recentes alterações 

empreendidas no Código de Processo Civil, passou a participação das 

partes nas audiências a ser – mais do que antes já era - de suma 

importância, pois tal é o ato pleno do diálogo angular entre os sujeitos do 

processo. Tanto é que o Código de Processo Civil ora em vigor previu 

expressamente a possibilidade da efetivação de uma audiência para o 

saneamento do feito, acaso a causa apresente complexidade em matéria 

de fato ou de direito (artigo 357, parágrafo 3º). No entanto, na decisão 

anterior, fora especificada a razão do não aprazamento de referida 

audiência, sendo as partes instadas para, em cooperação, auxiliar o juízo 

no saneamento do feito, mormente com a especificação das provas a 

serem produzidas. Porém, como já reverberado, a autora cingiu-se a 

postular a oitiva de testemunhas ao passo que a requerida nada 

manifestou. Portanto, vemos que o caso é de declarar preclusa a 

possibilidade das partes em produzir outras provas no presente feito, eis 

que no presente caso não cabe ao juízo suplantar a atuação do causídico 

que as representa. Quanto ao mérito da demanda, insta consignar que 

restou incontroverso tanto o labor efetivamente exercido pela autora em 

sua lotação, quanto a legalidade dos descontos promovidos em sua folha 

de pagamento do mês de julho do ano de 2016. No entanto, deixou a 

autora de comprovar que exercia efetivamente as atribuições atinentes ao 

cargo de técnica de enfermagem por determinações de superior, a 

suposta insalubridade à qual era exposta, bem como que os descontos em 

sua folha de pagamento foram ilegais, não se mostrando razoável o 
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acolhimento dos pedidos. Isso porque, a autora nem se quer colacionou ao 

feito o edital inerente ao concurso público ao qual aduz ter submetido-se, 

não sendo possível aferir e/ou delimitar as atividades inerentes ao cargo 

para o qual aduz ter sido aprovada e em quais departamentos do 

executivo municipal pode ser lotada. Não obstante, além de não constar 

dos autos provas documentais acerca do alegado, as duas únicas 

testemunhas ouvidas em juízo, afirmaram categoricamente que, 

eventualmente, a autora procedia a pesagem e medição de pessoas, 

apenas quando havia um grande fluxo de usuários na unidade, fato 

suficiente a refutar eventual equiparação salarial. Ainda que assim não 

fosse, ambas as testemunhas afirmaram o desconhecer eventuais ordem 

de superior para que a autora procedesse os supostos atendimentos aos 

usuários, sendo corroborado pela Sra. Cicera que em seu modo de pensar 

a autora o fazia por boa vontade. Nesse sentido, seguem trechos dos 

depoimentos das Sras. Luciana e Cicera: “(...) Que já viu ela fazendo as 

fichas, pesando criança, medindo, pesando adulto. Já viu ela algumas 

vezes fazendo isso. Que não trabalha no postinho, mas como estava 

doente porque asma aí, ia. Que como lá tem muita poeira, sempre que dava 

crise asmática ia. Que não lembra a data que viu ela lá, mas parece que 

tem uns dois anos. Mais ou menos em 2016. que não sabe se essa 

situação dela pesar crianças era por determinação dos gestores 

municipais, só sabe que já viu ela pesando, medindo, até tirando 

temperatura já viu. (...)” “(...) Que não sabe se ela fazia por boa vontade 

ou porque ela tinha que fazer, que no seu modo de pensar ela fazia por 

boa vontade dela, por dó de ver a pessoa chegar e não ter quem fizesse. 

Que nunca ficou sem ser atendida. (...)” Infere-se, portanto que, além de 

não haver habitualidade nos supostos atendimentos, cingia-se a autora a 

pesar e medir crianças, sem a comprovação de que o fazia por 

subordinação a ordem superior, mas provavelmente, segundo relato de 

testemunha por si arrolada, que por vontade própria, o que afasta 

qualquer arguição de equiparação salarial. Quanto ao suposto adicional de 

insalubridade, inviável sem prévia prova pericial, a aferição de que a 

autora era de fato exposta a referida situação, bem como em qual grau. 

Dessa forma, deixando a autora de postular a prova supramencionada e 

não sendo ônus do judiciário produzir provas em favor de qualquer das 

partes, inviável o acolhimento do referido pleito eis que ausente a prova 

necessária à respectiva postulação. Sem prejuízo, não há que se falar em 

ilegalidade dos descontos promovidos em folha de pagamento da autora 

eis que não observados pela própria interessada, os trâmites atinentes ao 

protocolo de atestados, bem como à submissão de perícia médica por 

equipe do executivo municipal. Ressalto que tal fato nem se quer fora 

impugnado pela autora em sede de réplica à contestação, oportunidade 

ofertada ao autor da demanda para contrapor os fatos contestados. 

Ainda, não havendo o reconhecimento dos pedidos atinentes à suposta 

equiparação salarial com pagamento das diferenças salariais, adicional de 

insalubridade e restituição dos descontos promovidos em folha de 

pagamento do mês de julho de 2016, não há que se falar em eventual 

condenação ao pagamento de danos morais, já que nem se quer os 

supostos pedidos ensejadores do dano, foram acolhidos. Registro por fim 

que o Código de Processo Civil em seu artigo 373, é claro ao aduzir que: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso dos autos, não 

podemos olvidar que somente à parte autora caberia comprovar os fatos 

por ela articulados em sua peça vestibular. Não logrando êxito em 

comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, resulta em fatos não 

comprovados, mostrando-se de rigor a improcedência dos pedidos. 

Dispositivo Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os 

pedidos articulados, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. A título de sucumbência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento de 

honorários de sucumbência ao patrono adverso, os quais, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa. Consigno, contudo, que a 

exibilidade de cobrança de tais verbas deverá permanecer suspensa por 

tratar-se a parte autora de beneficiária da gratuidade da justiça. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000625-44.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCK FEITOSA CAMARA (ADVOGADO(A))

OTAVIO FREDERICO BOHRZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 14519697 e da audiência de instrução e julgamento designada 

nos autos para o dia 18/10/2018 às 17:40 horas (MT)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87268 Nr: 1733-04.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sólida Fomento Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reginaldo Tomé Jorge 

Parreiras - OAB:OAB/GO 22.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados constituídos, acerca da alteração da 

data/horário/modalidade do leilão anteriormente definidos, sendo: 1º Leilão 

- 11 de outubro, a partir das 13h00min; 2º Leilão - 11 de outubro, a partir 

das 14h00min (horário de Brasília), conforme informado pelos leiloeiros às 

fls. 117/118 dos autos. Do mesmo modo, a intimação das partes acerca do 

auto de avaliação, juntado à fl. 121 dos autos, para que, caso queiram, no 

prazo legal, requeiram o que entenderem de direito acerca do mesmo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010134-79.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

DEOCLIDES DA COSTA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010134-79.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: 

DEOCLIDES DA COSTA RIBEIRO Na ulterior petição colacionada ao feito, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 
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na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010107-33.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

RODRIGO CORBUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010107-33.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCIO 

JOSE DA SILVA COMERCIO - ME Diante da preclusão da decisão 

constante no ID 12762713, converto a indisponibilidade em penhora. 

Assim, promovo, na data de hoje (conforme extrato anexo), a 

transferência dos valores penhorados para a conta única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Promova a Secretaria o necessário 

para a vinculação de tais valores aos presentes autos e, após, 

venham-me conclusos para a expedição de alvará. Cumpra-se. Água Boa, 

28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010107-33.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

RODRIGO CORBUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010107-33.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: MARCIO 

JOSE DA SILVA COMERCIO - ME Diante da preclusão da decisão 

constante no ID 12762713, converto a indisponibilidade em penhora. 

Assim, promovo, na data de hoje (conforme extrato anexo), a 

transferência dos valores penhorados para a conta única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Promova a Secretaria o necessário 

para a vinculação de tais valores aos presentes autos e, após, 

venham-me conclusos para a expedição de alvará. Cumpra-se. Água Boa, 

28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010008-63.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

IVAN LIMA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010008-63.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: IVAN 

LIMA PINHEIRO Diante da preclusão da decisão constante no ID 13301719, 

converto a indisponibilidade em penhora bem como procedo à liberação 

dos valores excedentes. Assim, promovo, na data de hoje (conforme 

extrato anexo), a transferência dos valores penhorados para a conta 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Promova a 

Secretaria o necessário para a vinculação de tais valores aos presentes 

autos e, após, venham-me conclusos para a análise da petição constante 

no ID 14586171, mormente quanto ao pleito de liberação de valores em 

montante maior do que o da execução/condenação, o que pode, em tese, 

configurar a prática de ilícito, eis que somente houvera o bloqueio a maior 

em razão do encontro de valores em mais de uma conta bancária, o que 

ensejou, inclusive, a liberação do excedente na data de hoje. Cumpra-se. 

Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-34.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

CLERES CRISTINA GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001682-34.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CLERES 

CRISTINA GOMES BARBOSA Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido 

de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 

caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento). Não havendo o pagamento, 

independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-34.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

CLERES CRISTINA GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001682-34.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CLERES 

CRISTINA GOMES BARBOSA Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido 

de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 

caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento). Não havendo o pagamento, 

independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-33.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CARDOSO TONHA (REQUERENTE)

TARCISIO CARDOSO TONHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010021-33.2012.8.11.0021 REQUERENTE: 

MAURICIO CARDOSO TONHA Diante da preclusão da decisão constante 

no ID 9998179, converto a indisponibilidade em penhora. Assim, promovo, 

na data de hoje (conforme extrato anexo), a transferência dos valores 

penhorados para a conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Promova a Secretaria o necessário para a vinculação de tais 

valores aos presentes autos e, após, venham-me conclusos para a 

análise da petição constante no ID 13298306. Cumpra-se. Água Boa, 28 

de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-33.2012.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CARDOSO TONHA (REQUERENTE)

TARCISIO CARDOSO TONHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010021-33.2012.8.11.0021 REQUERENTE: 

MAURICIO CARDOSO TONHA Diante da preclusão da decisão constante 

no ID 9998179, converto a indisponibilidade em penhora. Assim, promovo, 

na data de hoje (conforme extrato anexo), a transferência dos valores 

penhorados para a conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Promova a Secretaria o necessário para a vinculação de tais 

valores aos presentes autos e, após, venham-me conclusos para a 

análise da petição constante no ID 13298306. Cumpra-se. Água Boa, 28 

de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001871-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001871-12.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ADAO 

ALVES PEREIRA Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001871-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001871-12.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ADAO 

ALVES PEREIRA Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono da 

parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos presentes 

autos em conta bancária de titularidade diversa do credor/beneficiário, 

justificando para tal que a procuração anexada aos autos daria ao 

advogado poderes para receber. É certo que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o qual a 

procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIEL APARECIDO BATISTA SUARES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/10/2018 Hora: 12:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 
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Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

AMANDA DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/10/2018 Hora: 13:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000155-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

LAZARO ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

HASSAN OKA FILHO (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000155-47.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: LAZARO 

ALVES DOS SANTOS Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono 

da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos 

presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Na mesma oportunidade, determino que seja o 

executado BANCO DO BRASIL S.A. intimado para manifestar-se acerca 

do pleito referente à suposto saldo remanescente postulado pelo 

exequente. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000155-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

LAZARO ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

HASSAN OKA FILHO (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

COMPANHIA ENERGETICA DO MARANH?O-CEMAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000155-47.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: LAZARO 

ALVES DOS SANTOS Na ulterior petição colacionada ao feito, o patrono 

da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados aos 

presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Na mesma oportunidade, determino que seja o 

executado BANCO DO BRASIL S.A. intimado para manifestar-se acerca 

do pleito referente à suposto saldo remanescente postulado pelo 

exequente. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010145-74.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUSA MIRANDA DE SOUSA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO BECKMANN PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010145-74.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ELEUSA 

MIRANDA DE SOUSA ALMEIDA Diante da preclusão da decisão constante 

no ID 12763724, converto a indisponibilidade em penhora bem como 

procedo à liberação dos valores excedentes. Assim, promovo, na data de 

hoje (conforme extrato anexo), a transferência dos valores penhorados 

para a conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Promova a Secretaria o necessário para a vinculação de tais valores aos 

presentes autos e, após, venham-me conclusos para a análise do pedido 

de alvará. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre 
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Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-50.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI (ADVOGADO(A))

ISETE BASSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE EVANGELISTA GONCALVES (REQUERIDO)

EDVALDO EVANGELISTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/10/2018 Hora: 13:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001140-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

MARIZETE COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIA 

CONCILIAÇÃO - COCALINHO Data: 24/10/2018 Hora: 10:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

BRUNO RAFAEL DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/10/2018 Hora: 13:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES (ADVOGADO(A))

JEAN LOUIS MAIA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/09/2018 Hora: 14:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001100-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES CAETANO DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 Hora: 12:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000866-18.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

MANOEL FAUSTINO PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000866-18.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: MANOEL 

FAUSTINO PEREIRA Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimentos cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 
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de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. Com efeito, em que pese tenha colacionado um 

suposto contrato de compra e venda do terreno, efetivado com o Sr. 

Wenderson Aguiar Alves, não consta do referido instrumento o 

reconhecimento de firma das assinaturas, nem tampouco a rubrica de 

testemunhas e menos ainda, a suposta comprovação de regularização da 

situação do bem junto à Loteadora ou até mesmo junto à Imobiliária que 

promoveu a venda inicial. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001023-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001023-88.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: SUELI 

VIEIRA DE SOUZA Inicialmente, determino que o trâmite processual ocorra 

sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de jurisdição, 

conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, 

de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, aparentemente, em 

conformidade com o artigo 783 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil) e tendo o exequente apresentado-se como o 

credor à quem a lei confere o título executivo (artigo 778 caput), cite-se o 

executado, nos termos do artigo 238 caput do diploma referido, para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, por meio de 

carga ou remessa dos autos, ou ainda por meio eletrônico, quando 

admitido, conforme disposição contida no artigo 183, parágrafo 1º do 

regramento de regência. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a apresentação de embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigo 910 caput). O termo inicial para a apresentação dos embargos será 

o do artigo 231 do Código de Processo Civil, excluído, no presente caso, a 

benesse do artigo 229 do diploma citado. Não havendo a apresentação 

tempestiva dos embargos, o que deve ser certificado, desde já determino, 

nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução n.º 

115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a 

expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região. Acaso 

o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001. Havendo a apresentação dos 

embargos, intime-se o exequente para manifestação em 15 (quinze) dias, 

vindo-me os autos conclusos. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001059-33.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE (ADVOGADO(A))

LAIS BENTO DE RESENDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001059-33.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: LAIS 

BENTO DE RESENDE Inicialmente, determino que o trâmite processual 

ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau de 

jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando o feito, 

aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da lei n.º 13.105, de 16 

de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o exequente 

apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título executivo 

(artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 238 caput do 

diploma referido, para integrar a relação processual. A citação deverá ser 

pessoal, por meio de carga ou remessa dos autos, ou ainda por meio 

eletrônico, quando admitido, conforme disposição contida no artigo 183, 

parágrafo 1º do regramento de regência. Conforme exige o artigo 250, 

inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação 

tem como finalidade a apresentação de embargos à execução no prazo de 

30 (trinta) dias (artigo 910 caput). O termo inicial para a apresentação dos 

embargos será o do artigo 231 do Código de Processo Civil, excluído, no 

presente caso, a benesse do artigo 229 do diploma citado. Não havendo a 

apresentação tempestiva dos embargos, o que deve ser certificado, 

desde já determino, nos termos do artigo 100 caput da Constituição 

Federal e da Resolução n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ, a expedição de Precatório ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região. Acaso o valor do débito seja inferior à 60 

(sessenta) salários mínimos de referência, autorizo a substituição do 

Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo 

do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigos 3º caput e 

17, parágrafo 1º, ambos da lei n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001. 

Havendo a apresentação dos embargos, intime-se o exequente para 

manifestação em 15 (quinze) dias, vindo-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))
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ROGERIO SATURNO PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001114-81.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ROGERIO SATURNO PINTO Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação que 

lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimentos cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. Com efeito, em que pese tenha colacionado um 

suposto contrato de compra e venda do terreno, efetivado com o Sr. 

Wenderson Aguiar Alves, não consta do referido instrumento o 

reconhecimento de firma das assinaturas, nem tampouco a rubrica de 

testemunhas e menos ainda, a suposta comprovação de regularização da 

situação do bem junto à Loteadora ou até mesmo junto à Imobiliária que 

promoveu a venda inicial. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Diante de tais premissas, impossível é o 

deferimento da tutela de urgência de forma incidental, da maneira como 

pretendida na inicial, posto que, como dantes já alinhavado, as meras 

alegações da parte, desprovidas de uma comprovação documental de sua 

veracidade, não podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra 

parte seja ouvida, ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e 

relevância. Isto posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem 

que haja qualquer impedimento para sua análise posterior. Conforme 

determina o regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), 

determino a citação da parte adversa por meio de carta com aviso de 

recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei 

n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido inicial e a data e 

horário em que será realizada a audiência de tentativa de conciliação 

(artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência que o não 

comparecimento à solenidade processual citada acarretará a declaração 

de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 

18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância 

com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, podendo ser proferido 

julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma 

individual, poderá ser representado em juízo por preposto credenciado, 

munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver 

necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a parte requerida que, 

comparecendo a quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido 

de carta de preposição ou restando ausente nesta poderes específicos 

para transigir, será considerada a parte desassistida de representação, o 

que acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-63.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES (ADVOGADO(A))

JEAN LOUIS MAIA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEMETRIO ROBERTO DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

DEMETRIO ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001057-63.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JEAN 

LOUIS MAIA DIAS Tratam-se os presentes autos de processo de 

conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma tutela 

provisória de evidência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 

11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a redação 

que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, 

passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado antecipasse os 

efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, 

se convencesse da verossimilhança da alegação do requerente. Com o 

advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), houvera uma substancial alteração no tema, eis que diferentemente 

do anterior regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e 

dos procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das 

tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No 

caso dos autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela 

de evidência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento 

initium litis (liminarmente). O artigo 311 do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 
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decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Verifica-se portanto que, 

diferentemente da tutela de urgência, a de evidência pode ser concedida 

independentemente da existência de demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. Porém, para que seja possível o 

seu deferimento, há de estarem presentes no feito os requisitos legais. No 

caso dos presentes autos, como a referida tutela provisória fora requerida 

em caráter inicial, impossível é o seu deferimento tendo como substrato 

legal o constante nos incisos I e IV do artigo 311, por expressa vedação 

legal constante no parágrafo único da normativa de regência. No entanto, 

vemos que o fato narrado subsume-se ao que disciplina o inciso III do 

regramento citado, eis que a parte autora requer uma medida 

reipersecutória (busca e apreensão) fundada em prova documental 

(contrato de alienação fiduciária em garantia), onde o bem cuja apreensão 

se requer encontra-se depositado em poder do requerido. Diferentemente 

do requisito para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito, a concessão da tutela de evidência supõe não a 

probabilidade do direito, mas sim um plus quanto à ela, que possa levar o 

órgão julgador a um juízo de quase certeza. A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

definitiva. No caso dos autos, vemos que está comprovada a existência 

de contrato de alienação fiduciária em garantia entre as partes, bem como 

a mora do requerente. Ademais, o artigo 3º caput do Decreto-Lei n.º 911, 

de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, e cuja 

aplicabilidade ao caso é patente, especifica que: Art. 3o O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário Como dito, há a prova da transação efetivada entre as partes, 

bem como dos defeitos apontados, tanto o é, que a própria requerida 

autorizou o conserto pelo próprio autor, nesta Localidade, ficando inviável, 

contudo, a substituição do ladrinho, que deverá ser encaminhado à parte 

autora. Ainda que assim não fosse, factível ser direito do consumidor 

receber o produto na forma anunciada pelo fabricante. Assim, plenamente 

cabível a concessão da tutela provisória de evidência. Diante do exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela provisória e, por consequência, DETERMINO que 

a requerida MARTINEZ DEMOLIÇÕES encaminhe ao autor, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias, 01 (um) ladrilho exatamente igual aos 

demais constantes da mesa adquirida pela parte autora. No mais, estando 

a inicial à contento, conforme determina o regramento de regência (artigo 

14 da lei n.º 9.099/95), determino a citação da parte adversa por meio de 

carta com aviso de recebimento, nos termos do que preleciona o artigo 18, 

incisos I e II da lei n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do pedido 

inicial e a data e horário em que será realizada a audiência de tentativa de 

conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a advertência 

que o não comparecimento à solenidade processual citada acarretará a 

declaração de veracidade dos fatos articulados na inicial, conforme 

determina o artigo 18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, 

em consonância com artigo 319 caput do Código de Processo Civil, 

podendo ser proferido julgamento de plano. Sendo o requerido pessoa 

jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado em juízo por 

preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para 

transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. Cientifique a 

parte requerida que, comparecendo a quaisquer dos atos processuais o 

preposto desprovido de carta de preposição ou restando ausente nesta 

poderes específicos para transigir, será considerada a parte desassistida 

de representação, o que acarretará as consequências derivadas de sua 

ausência. À Sra. Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a 

marcação da solenidade, concluir os autos à secretaria para as 

providências que o caso requer. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES (ADVOGADO(A))

JEAN LOUIS MAIA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FERREIRA GONZAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001064-55.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JEAN 

LOUIS MAIA DIAS Estando a inicial à contento, conforme determina o 

regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), determino a citação 

da parte adversa por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos 

do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei n.º 9.099/95. A citação 

deverá conter cópia do pedido inicial e a data e horário em que será 

realizada a audiência de tentativa de conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 

9.099/95), bem como a advertência que o não comparecimento à 

solenidade processual citada acarretará a declaração de veracidade dos 

fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 18, parágrafo 1º e 

artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância com artigo 319 caput 

do Código de Processo Civil, podendo ser proferido julgamento de plano. 

Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser 

representado em juízo por preposto credenciado, munido de carta de 

preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo 

empregatício. Cientifique a parte requerida que, comparecendo a 

quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido de carta de 

preposição ou restando ausente nesta poderes específicos para transigir, 

será considerada a parte desassistida de representação, o que 

acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001100-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES CAETANO DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001100-97.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DE LOURDES CAETANO DE BRITO Tratam-se os presentes autos de 

processo de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma 

tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, 

de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento 

jurídico, passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado 

antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo 

prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança da alegação do 

requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), houvera uma substancial alteração no tema, 

eis que diferentemente do anterior regramento que tratava das decisões 

antecipatórias de tutela e dos procedimentos cautelares, houvera agora a 

expressa previsão das tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de 

urgência e evidência. No caso dos autos, como já dantes referido, a parte 

postulou por uma tutela de urgência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 300 caput do 

Código de Processo Civil especifica quais os elementos necessários para 

a concessão do que fora requerido: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos 

alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o 

primeiro). A probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já 

consagrado requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, 

acrescido de uma qualificadora de veracidade, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímel do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 
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possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

No caso presente, sendo possível ad initium verificar que o autor não 

produziu uma mínima prova que corrobore as suas alegações, já seria 

caso de refutar de plano o pedido incidental, já que a probabilidade do 

direito é pressuposto procedimental da caracterização da necessidade da 

concessão do bem pretendido liminarmente. Com efeito, em que pese 

tenha colacionado um suposto contrato de compra e venda do terreno, 

efetivado com o Sr. Wenderson Aguiar Alves, não consta do referido 

instrumento o reconhecimento de firma das assinaturas, nem tampouco a 

rubrica de testemunhas e menos ainda, a suposta comprovação de 

regularização da situação do bem junto à Loteadora ou até mesmo junto à 

Imobiliária que promoveu a venda inicial. A probabilidade do direito seria o 

equivalente à verossimilhança da alegação, requisito do anterior 

ordenamento jurídico para a medida que se pleiteia. O juízo de 

verossimilhança é aquele que permite chegar a uma verdade provável 

sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado grau de 

probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José dos 

Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se ausente, posto que não há nos argumentos empreendidos 

pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano comprovado. Assim, 

vemos que no presente caso a ausência da probabilidade do direito 

invocado deriva diretamente da ausência da prova substancial dos fatos. 

Necessário seria, para a concessão da tutela incidental requerida, que 

este órgão julgador, diante das evidências já produzidas na petição inicial, 

convencesse-se da existência fundada do direito pleiteado e, no caso 

presente, tal convencimento não ocorrera pelos motivos já declinados. 

Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da tutela de urgência 

de forma incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto que, 

como dantes já alinhavado, as meras alegações da parte, desprovidas de 

uma comprovação documental de sua veracidade, não podem conduzir o 

juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais 

alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Conforme determina o regramento de regência 

(artigo 14 da lei n.º 9.099/95), determino a citação da parte adversa por 

meio de carta com aviso de recebimento, nos termos do que preleciona o 

artigo 18, incisos I e II da lei n.º 9.099/95. A citação deverá conter cópia do 

pedido inicial e a data e horário em que será realizada a audiência de 

tentativa de conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 9.099/95), bem como a 

advertência que o não comparecimento à solenidade processual citada 

acarretará a declaração de veracidade dos fatos articulados na inicial, 

conforme determina o artigo 18, parágrafo 1º e artigo 20, ambos da lei n.º 

9.099/95, em consonância com artigo 319 caput do Código de Processo 

Civil, podendo ser proferido julgamento de plano. Sendo o requerido 

pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado em 

juízo por preposto credenciado, munido de carta de preposição com 

poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo empregatício. 

Cientifique a parte requerida que, comparecendo a quaisquer dos atos 

processuais o preposto desprovido de carta de preposição ou restando 

ausente nesta poderes específicos para transigir, será considerada a 

parte desassistida de representação, o que acarretará as consequências 

derivadas de sua ausência. À Sra. Conciliadora dos Juizados Especiais, 

para, após a marcação da solenidade, concluir os autos à secretaria para 

as providências que o caso requer. Água Boa, 28 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-74.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BARBOSA CAMPOS (REQUERENTE)

KARULLINY NEVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010199-74.2015.8.11.0021 REQUERENTE: AILTON 

BARBOSA CAMPOS Considerando que já transcorreu o prazo requerido 

pelo executado, para manifestação, reitere-se a intimação, porém para 

manifestação em 72 (setenta e duas) horas. Havendo manifestação ou 

certificado o respectivo decurso de prazo, retornem-me conclusos para 

deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-97.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

WAGNER MARTINS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000281-97.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARLEY 

PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA Alega o autor, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais, razão pela qual requer os 

benefícios da justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 
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chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a parte requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Nesse passo e 

considerando que já houvera a certificação do trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos, nada mais havendo a ser convencionado, 

de rigor o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. O artigo 2º 

caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) 

especifica que: Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se 

desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Por 

impulso oficial deve-se considerar que, sendo o processo um instituto de 

direito público, é natural que o juiz dê andamento ao procedimento 

independentemente da provocação das partes, eis que o princípio da 

inércia da jurisdição é aplicável somente ao ato de iniciar o processo. 

Analisando os presentes autos, é possível perceber que o 

impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado, seja 

porque – na presente fase processual – nada mais resta a fazer no 

presente feito, ou porque há clara inércia da parte. Portanto, vindo os 

autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser determinado no 

feito é o seu arquivamento. Diante do exposto, determino o arquivamento 

definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no relatório estatístico 

e demais providências necessárias, conforme determinam as regras de 

regência cartorária, notadamente àquelas impostas por meio do 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º Edição da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – 

CNGCJ/MT. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 27 

de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000196-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANTAS & MATARAN LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000196-77.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

Considerando que não houve até o momento, a composição da lide, acolho 

a emenda retro. Estando a inicial à contento, conforme determina o 

regramento de regência (artigo 14 da lei n.º 9.099/95), determino a citação 

da parte adversa por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos 

do que preleciona o artigo 18, incisos I e II da lei n.º 9.099/95. A citação 

deverá conter cópia do pedido inicial e a data e horário em que será 

realizada a audiência de tentativa de conciliação (artigo 16 caput da lei n.º 

9.099/95), bem como a advertência que o não comparecimento à 

solenidade processual citada acarretará a declaração de veracidade dos 

fatos articulados na inicial, conforme determina o artigo 18, parágrafo 1º e 

artigo 20, ambos da lei n.º 9.099/95, em consonância com artigo 319 caput 

do Código de Processo Civil, podendo ser proferido julgamento de plano. 

Sendo o requerido pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser 

representado em juízo por preposto credenciado, munido de carta de 

preposição com poderes para transigir, sem haver necessidade de vínculo 

empregatício. Cientifique a parte requerida que, comparecendo a 

quaisquer dos atos processuais o preposto desprovido de carta de 

preposição ou restando ausente nesta poderes específicos para transigir, 

será considerada a parte desassistida de representação, o que 

acarretará as consequências derivadas de sua ausência. À Sra. 

Conciliadora dos Juizados Especiais, para, após a marcação da 

solenidade, concluir os autos à secretaria para as providências que o 

caso requer. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L.M. DE ALMEIDA SILVA - ME (REQUERENTE)

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001241-53.2017.8.11.0021 REQUERENTE: L.M. DE 

ALMEIDA SILVA - ME Intime-se a parte autora a requerer o que entender 

de direito em termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Água Boa, 27 

de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000502-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

U. RESENDE & CIA LTDA (EXEQUENTE)

GEISON BISSOLOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 1000502-80.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: U. 

RESENDE & CIA LTDA Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001357-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIS TONELLO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

RODIMAR ANTONIO TONELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001357-59.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RODRIGO 

LUIS TONELLO Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente 

feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o 

executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de Processo 

Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% (dez por 

cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000838-50.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISIO SANTANA SOUSA SILVA (REQUERENTE)

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON DE SOUSA MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000838-50.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

HELOISIO SANTANA SOUSA SILVA Tratam-se os presentes autos de 

carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. Inicialmente, determino que o trâmite 

processual ocorra sem o recolhimento de custas prévias em primeiro grau 

de jurisdição, conforme expressa disposição contida no artigo 54 caput da 

Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. Estando em ordem a missiva, 

cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. Caso a ordem 

não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de 

cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante. Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010335-37.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

TARCISIO CARDOSO TONHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOLIMAR CECHETTI DA SILVA (EXECUTADO)

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010335-37.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: SOLANGE 

DE ALMEIDA Intime-se a exequente a requerer o que entender de direito 

em termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Havendo manifestação ou 

certificado o respectivo decurso de prazo, retornem-me conclusos para 

deliberação. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010345-81.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAIS LEMOS (EXEQUENTE)

ANDERSON VALENTE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

WILSON DELMIR FUCKS (EXECUTADO)

GILSON LOVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010345-81.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ANTONIO 

PAIS LEMOS Intime-se a exequente para querendo, manifestar-se em 10 

(dez) dias, acerca do depósito complementar colacionado à fl. 495 dos 

autos, supostamente relativo às despesas com exames radiológicos e 

medicamentos, postulados em sede de cumprimento de sentença 

complementar. Consigne-se na oportunidade, que a inércia acarretará a 

extinção do feito nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010299-92.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DOS SANTOS GONCALVES (EXEQUENTE)

ANDERSON VALENTE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HUMBERTO PONSI FABRICIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010299-92.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: GISLENE 

DOS SANTOS GONCALVES Considerando que os embargos de terceiro 

associados ao presente feito, foram extintos sem resolução de mérito, 

intime-se a exequente a postular o que entender de direito em termos de 

prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 10 (dez dias). 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000991-20.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

EDMILSON BATISTA DA SILVA Consoante se infere da certidão retro, em 

que pese devidamente intimado, deixou o recorrente de comprovar nos 

autos o recolhimento das custas recursais. É o necessário à análise e 

decisão. Pois bem, consigno que o artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995 

dispõe o seguinte acerca da comprovação do preparo recursal: O preparo 

será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) 

horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Conforme se 

verifica, o preparo deve ser comprovado independentemente de intimação, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da respectiva 

interposição. Assim, considerando o teor da certidão retro, há preclusão 

consumativa, devendo ser declarado deserto o recurso. Ante o exposto, 

declaro deserto o recurso interposto pela requerida, por falta de 

recolhimento do preparo, deixando, portanto, de recebê-lo, o que faço com 
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fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

CARLOS MAGNO LINHARES DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001874-64.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CARLOS 

MAGNO LINHARES DANTAS Consoante se infere da certidão retro, em 

que pese devidamente intimado, deixou o recorrente de comprovar nos 

autos o recolhimento das custas recursais. É o necessário à análise e 

decisão. Pois bem, consigno que o artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995 

dispõe o seguinte acerca da comprovação do preparo recursal: O preparo 

será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) 

horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Conforme se 

verifica, o preparo deve ser comprovado independentemente de intimação, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da respectiva 

interposição. Assim, considerando o teor da certidão retro, há preclusão 

consumativa, devendo ser declarado deserto o recurso. Ante o exposto, 

declaro deserto o recurso interposto pela requerida, por falta de 

recolhimento do preparo, deixando, portanto, de recebê-lo, o que faço com 

fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-93.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

DANIELLY SELKE DA LUZ (ADVOGADO(A))

LUCIANE CRESPAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001109-93.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LUCIANE 

CRESPAO Consoante se infere das movimentações do feito, em que pese 

devidamente intimado, deixou o recorrente de comprovar nos autos o 

recolhimento das custas recursais. É o necessário à análise e decisão. 

Pois bem, consigno que o artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995 dispõe o 

seguinte acerca da comprovação do preparo recursal: O preparo será 

feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas 

seguintes à interposição, sob pena de deserção. Conforme se verifica, o 

preparo deve ser comprovado independentemente de intimação, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da respectiva interposição. Assim, 

considerando a ausência de preparo tempestivo, há preclusão 

consumativa, devendo ser declarado deserto o recurso. Ante o exposto, 

declaro deserto o recurso interposto pela requerida, por falta de 

recolhimento do preparo, deixando, portanto, de recebê-lo, o que faço com 

fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-48.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILSA FERREIRA XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010246-48.2015.8.11.0021 REQUERENTE: NILSA 

FERREIRA XAVIER DA SILVA Consoante se infere das movimentações do 

feito, em que pese devidamente intimado, deixou o recorrente de 

comprovar nos autos o recolhimento das custas recursais. É o necessário 

à análise e decisão. Pois bem, consigno que o artigo 42, § 1º, da Lei 

9.099/1995 dispõe o seguinte acerca da comprovação do preparo 

recursal: O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 

(quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. 

Conforme se verifica, o preparo deve ser comprovado independentemente 

de intimação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da 

respectiva interposição. Assim, considerando a ausência de preparo 

tempestivo, há preclusão consumativa, devendo ser declarado deserto o 

recurso. Ante o exposto, declaro deserto o recurso interposto pela 

requerida, por falta de recolhimento do preparo, deixando, portanto, de 

recebê-lo, o que faço com fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995. 

Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ (ADVOGADO(A))

RAIZA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DO ARAGUAIA 

(REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

FABIANA COLETTI GUIMARAES (ADVOGADO(A))

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000269-83.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RAIZA 

GOMES DA SILVA Consoante se infere das movimentações do feito, em 

que pese devidamente intimado, deixou o recorrente de comprovar nos 

autos o recolhimento das custas recursais. É o necessário à análise e 

decisão. Pois bem, consigno que o artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995 

dispõe o seguinte acerca da comprovação do preparo recursal: O preparo 

será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) 

horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Conforme se 

verifica, o preparo deve ser comprovado independentemente de intimação, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da respectiva 

interposição. Assim, considerando a ausência de preparo tempestivo, há 

preclusão consumativa, devendo ser declarado deserto o recurso. Ante o 

exposto, declaro deserto o recurso interposto pela requerida, por falta de 

recolhimento do preparo, deixando, portanto, de recebê-lo, o que faço com 

fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-12.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSNEI BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010132-12.2015.8.11.0021 REQUERENTE: OSNEI 

BATISTA DA SILVA Consoante se infere das movimentações do feito, em 

que pese devidamente intimado, deixou o recorrente de comprovar nos 

autos o recolhimento das custas recursais. É o necessário à análise e 

decisão. Pois bem, consigno que o artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995 

dispõe o seguinte acerca da comprovação do preparo recursal: O preparo 

será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) 

horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Conforme se 

verifica, o preparo deve ser comprovado independentemente de intimação, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da respectiva 

interposição. Assim, considerando a ausência de preparo tempestivo, há 

preclusão consumativa, devendo ser declarado deserto o recurso. Ante o 

exposto, declaro deserto o recurso interposto pela requerida, por falta de 

recolhimento do preparo, deixando, portanto, de recebê-lo, o que faço com 
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fulcro no artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/1995. Intimem-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

SUELI RODRIGUES SOBRINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000778-77.2018.8.11.0021 REQUERENTE: SUELI 

RODRIGUES SOBRINHO DA SILVA O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e 

claro ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer 

das audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de 

audiência de conciliação carregado no sistema que a parte requerente, 

mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e 

sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é 

medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JESUS SANTOS (REQUERENTE)

DANIELLY SELKE DA LUZ (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE EVANGELISTA GONCALVES (REQUERIDO)

MARCIO MORAES LOPES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001750-81.2017.8.11.0021 REQUERENTE: FABIO JESUS SANTOS 

REQUERIDO: ELIENE EVANGELISTA GONCALVES Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à 

audiência de instrução, tampouco manifestou nos autos justificando sua 

ausência. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. ....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, inciso I da 

Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo;” Outrossim, cumpre destacar que o Enunciado nº 28, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas.” Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso I da 

Lei n. 9.099/95. Ademais, CONDENO a parte reclamante ao pagamento de 

custas processuais, ao qual sugiro seja fixado no valor mínimo. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

IVONETE DIAS RODRIGUES NEGREIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000408-98.2018.8.11.0021. REQUERENTE: IVONETE DIAS RODRIGUES 

NEGREIROS REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por IVONETE DIAS 

RODRIGUES NEGREIRO em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a 

parte requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um 

Lote de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de 

entrada o valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e 

assinando no ato o respectivo contrato de adesão de compra e venda. 

Aduz que posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido 

contrato e notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor 

de entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram 
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todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas sendo 

categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de entrada no 

valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados à parte Requerente IVONETE 

DIAS RODRIGUES NEGREIRO no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 
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Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDO PEREIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000416-75.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ZENILDO PEREIRA CORDEIRO 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por ZENILDO PEREIRA 

CORDEIRO em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas sendo 

categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de entrada no 

valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 
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da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados à parte Requerente ZENILDO 

PEREIRA CORDEIRO no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação 

(arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000417-60.2018.8.11.0021 REQUERENTE: CELIA PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por CELIA PEREIRA DE 

SOUZA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram 
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todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas sendo 

categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de entrada no 

valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados à parte Requerente CELIA 

PEREIRA DE SOUZA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do 

pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação 

(arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 
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Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR GOMES MARQUES (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000679-10.2018.8.11.0021 REQUERENTE: FABIO JUNIOR GOMES 

MARQUES REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por FABIO JUNIOR 

GOMES MARQUES em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas sendo 

categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de entrada no 

valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 
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da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados à parte Requerente FABIO 

JUNIOR GOMES MARQUES no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa 

Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000725-96.2018.8.11.0021 REQUERENTE: VALDIRENE CARLOS 

CORREIA REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por VALDIRENE CARLOS 

CORREIA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram 
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todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao ouvir as testemunhas arroladas pela parte Requerente, estas sendo 

categóricas em afirmar que era prática comum a exigência de entrada no 

valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer margem para 

dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento pela parte 

Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não prospera a 

alegação por parte da Requerida sobre a juntada de comprovantes de 

pagamento como requisito fundamental a fim de amparar a pretensão da 

parte autora sobre a devolução dos valores, pois da mesma forma, restou 

claro no entendimento deste julgador que a parte autora efetuou o 

pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no contrato a 

cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. 

No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, contudo, que o 

STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a necessidade de clareza 

e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o 

promitente-comprador nos contratos de compra-venda dos terrenos, 

sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor 

do imóvel e especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que 

paga destacadamente. Assim, o dever de informação é cumprido quando 

o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato 

acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o 

valor da comissão de corretagem, o que não ocorreu no presente caso. 

Dessa forma, tenho que a presente situação não demanda maiores 

explicações, posto que restou devidamente comprovado a falha na 

prestação de serviços da empresa Requerida, em realizar cobrança 

indevida sem dispor no contrato as condições a que foi submetido a parte 

Requerente. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO Para admissão e acatamento do 

pedido de restituição do indébito deve preencher alguns pressupostos: 1) 

Enriquecimento pela parte Requerida; 2) Empobrecimento do autor da 

ação; 3) relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da ré; 4) ausência de causa, ou seja, o pagamento 

indevido deve ser imotivado. Diante disso, entendo que cabe repetição do 

indébito, posto que restou comprovado o empobrecimento da parte autora 

da ação e relação de causalidade entre o empobrecimento da autora e 

enriquecimento da Requerida. Assim, com base nos documentos e 

informações da parte autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 

6.100,00 (seis mil e cem reais), que foram cobrados indevidamente da 

parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados à parte Requerente 

REQUERENTE: VALDIRENE CARLOS CORREIA no valor de R$ 6.100,00 

(seis mil e cem reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, 

em dobro, os valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 
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inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000726-81.2018.8.11.0021 REQUERENTE: SUELEIDE GARCIA ALVES 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por SUELEIDE GARCIA 

ALVES em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte requerente 

narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote de terra 

localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o valor de 

5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato o 

respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 

de pagamento, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao ouvir a testemunha arrolada pela parte Requerente, esta sendo 

categórica em afirmar que presenciou a parte reclamante efetuando a 

entrada no valor de 5% do valor total do terreno, não restando qualquer 

margem para dúvidas quanto a essa exigência indevida e o pagamento 

pela parte Requerente. Outrossim, importante dar relevo que também não 

prospera a alegação por parte da Requerida sobre a juntada de 

comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim de amparar 

a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, pois da 

mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a parte 

autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar disposto no 

contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por cento) do valor 

do imóvel. No que tange a taxa de corretagem, imperioso destacar, 

contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver a 

necessidade de clareza e transparência na previsão contratual ao 

transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de 

compra-venda dos terrenos, sendo que o custo deve ser previamente 

informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da 

comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. Assim, o dever 

de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o 

momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade 

imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem, o 

que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que a presente 

situação não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da empresa 

Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor no contrato as 

condições a que foi submetido a parte Requerente. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Diante disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 1.999,89 (um mil novecentos 

e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), que foram cobrados 

indevidamente da parte Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em 

dobro, devidamente atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte 

da empresa em informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz 

com que o mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos 

princípios norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem 

como ao que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança 

dos consumidores.” Esse tipo de comportamento por parte das empresas 

imobiliárias lesa o consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, 

causando-lhe muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável 

de seu patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 
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causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados à parte Requerente SUELEIDE 

GARCIA ALVES no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 1.999,89 

(um mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 

405 CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000727-66.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ROSENI DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE 

VALORES E REPETIÇÃO DO INDEBITO propostas por ROSENI DOS 

SANTOS SILVA em face de NOROESTE IMÓVEIS LTDA, onde a parte 

requerente narra, em síntese, que adquiriu da empresa requerida um Lote 

de terra localizado no Loteamento Jardim Noroeste, pagando de entrada o 

valor de 5% (cinco por cento) do valor total do terreno e assinando no ato 

o respectivo contrato de adesão de compra e venda. Aduz que 

posteriormente ao chegar em sua casa, analisou o referido contrato e 

notou que a requerida não havia efetuado o abatimento do valor de 

entrada. Assim, procurou a Imobiliária Água Boa, empresa responsável 

pela vendas dos lotes, para que pudesse realizar as devidas alterações 

no contrato e passar a constar o valor pago de entrada, sem no entanto 

lograr êxito. Por fim, assevera que tomou conhecimento que a respectiva 

empresa ora demandada teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal 

por Lavagem de Dinheiro, bem como teve decretada a prisão de todos os 

envolvidos, motivo pela qual busca pela condenação da requerida em 

ressarcimento dos valores pagos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

Requerida confirma a existência da relação contratual, aduzindo, em 

apertada síntese, que jamais recebeu qualquer valor a título de sinal sobre 

o imóvel, uma vez que o preço e condições de financiamento estavam 

devidamente detalhadas no respectivo contrato, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência 

de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Primeiramente urge salientar que 

no caso em tela a relação existente entre as partes é a de consumo, ante 

o fato de aquele ter adquirido o lote de terra de propriedade da Requerida, 

devendo portanto serem analisados sob a égide da Lei 8.078/90. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Requerente, 

como consumidor em relação à Requerida, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Requerida 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em cobrança indevida de valores – a parte 

Requerente não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Requerente de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Requerente não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Requerida a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Requerente 

logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

colacionando documentos como proposta de compra de terreno e recibos 
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de pagamento, além das testemunhas ouvidas em juízo que confirmaram 

todas as alegações de sua inicial. Era ônus da empresa Requerida, 

contudo, comprovar de forma estreme de dúvidas, que jamais efetuou 

qualquer cobrança indevida de valores para aquisição do imóvel, ônus que 

lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Ademais, não prospera a alegação de que “não há nos autos a 

presença de prova escrita ou equivalente, que comprove, de forma 

inequívoca, na forma de recibo de pagamento, demonstrativo ou quaisquer 

outros indícios que indiquem o pagamento à título de entrada ou sinal no 

ato da compra do imóvel”, pois restou claro no entendimento deste juízo, 

ao ouvir a testemunha arrolada pela parte Requerente, esta sendo 

categórica em afirmar que presenciou a requerente efetuando o 

pagamento de entrada no valor de 5% do valor total do terreno, não 

restando qualquer margem para dúvidas quanto a essa exigência indevida 

e o pagamento pela parte Requerente. Outrossim, importante dar relevo 

que também não prospera a alegação por parte da Requerida sobre a 

juntada de comprovantes de pagamento como requisito fundamental a fim 

de amparar a pretensão da parte autora sobre a devolução dos valores, 

pois da mesma forma, restou claro no entendimento deste julgador que a 

parte autora efetuou o pagamento induzida a erro acreditando estar 

disposto no contrato a cláusula referente a entrada dos 5% (cinco por 

cento) do valor do imóvel. No que tange a taxa de corretagem, imperioso 

destacar, contudo, que o STJ entendeu ser válida. Entretanto, deve haver 

a necessidade de clareza e transparência na previsão contratual ao 

transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de 

compra-venda dos terrenos, sendo que o custo deve ser previamente 

informado, especificando o valor do imóvel e especificando o valor da 

comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. Assim, o dever 

de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o 

momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade 

imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem, o 

que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, tenho que a presente 

situação não demanda maiores explicações, posto que restou 

devidamente comprovado a falha na prestação de serviços da empresa 

Requerida, em realizar cobrança indevida sem dispor no contrato as 

condições a que foi submetido a parte Requerente. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Diante disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos 

e cinquenta reais), que foram cobrados indevidamente da parte 

Requerente, ao qual deverão ser restituídos, em dobro, devidamente 

atualizados. DO DANO MORAL A omissão por parte da empresa em 

informar corretamente e de forma clara ao consumidor faz com que o 

mesmo seja induzido a erro, descumprindo assim um dos princípios 

norteadores da relação de consumo que é a transparência, bem como ao 

que determina o art. 31 da Lei 8.078/90 que diz: “ Art. 31. A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, 

prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 

riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” Esse 

tipo de comportamento por parte das empresas imobiliárias lesa o 

consumidor que se vê enrolado em dívidas crescentes, causando-lhe 

muitas vezes danos irreparáveis e diminuição considerável de seu 

patrimônio, como no caso em tela. Ressalto que dispõe o Código de 

Defesa do Consumidor que os serviços oferecidos pela Requerida devem 

ser prestados de forma eficaz e eficiente, com clareza nas informações 

que não submetam o consumidor a excessiva onerosidade. Tal fato, de 

regra, não gera danos morais. Porém, o desgaste emocional a que foi 

submetido o consumidor, na busca de solução para o caso, com 

sucessão de ligações e visitas constantes nos escritórios da Requerida 

ante o sonho da casa própria, não pode ser considerado como mero 

aborrecimento ou contratempo normal da vida cotidiana. O procedimento, 

denotando falha na prestação do serviço, indubitavelmente ultrapassa a 

barreira do suportável pelo cidadão comum. A figura do dano moral é 

apenas uma consequência lógica e inevitável da sucessão de incômodos 

causados pela conduta da empresa requerida, pela quebra da paz social 

da parte autora. É fato certo que essa sucessão de falhas na prestação 

do serviço causa dissabores e transtornos ao consumidor que 

experimenta toda a sorte de incômodos nos infindáveis contatos com a 

empresa responsável visando à solução do problema, bem como se vê em 

uma situação que se complica cada vez mais. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - X - “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” É pacífico o 

entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano 

moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a comprovação de 

sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo 

causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restaram 

devidamente caracterizados. Na qualidade de consumidor, o Reclamante 

tem a seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6.º da legislação de 

regência, entre eles a plenitude da reparação dos danos, a par da 

responsabilidade civil objetiva e solidária das empresas (Arts. 6.º e 14 da 

Lei 8.078/90). Ademais, considerando o disposto nos artigos 

referenciados, friso que a Requerida não se eximiu de sua 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 3º do mesmo códex, 

motivo por que entendo que tal defeito na prestação é inadmissível e 

enseja dano moral, dado o seu caráter punitivo. Tal situação, por si só, já é 

um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, 

como se vê: “Art. 5º - (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, 

a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação.” Portanto, a Requerida 

faz jus à reparação pelos danos morais causados à parte autora, haja 

vista os defeituosos serviços epigrafados terem causado abalo a um dos 

atributos da sua personalidade (dignidade do consumidor) (Art. 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, c/c Art. 186 do Código Civil e Arts. 6º, VI e 

14 da Lei 8.078/90). No que pertine ao quantum a ser indenizado, a melhor 

orientação jurídica orienta-se pelo critério da razoabilidade, levando-se em 

consideração as peculiaridades de cada caso, o abalo efetivamente 

sofrido e o caráter pedagógico do instituto, de modo a se evitar o 

enriquecimento ilícito e a indústria do dano moral. Com efeito, de acordo 

com os critérios supra mencionados e levando-se em consideração que a 

Requerida efetuou a cobrança indevida de forma intencional, bem como 

pela ausência de dados acerca da situação econômica da parte autora, 

segundo penso, a fixação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se 

moderada e suficiente para promover a reparação da lesão suportada 

pela vítima, servindo de desestímulo à prática de atos lesivos e tratamento 

desrespeitoso pela empresa requerida. Deixo de adotar a estimativa da 

inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato 

tenha causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pelas turmas 

recursais. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: a) 

CONDENAR a empresa Requerida NOROESTE IMÓVEIS LTDA a pagar 

indenização por danos morais ocasionados à parte Requerente ROSENI 

DOS SANTOS SILVA no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a empresa Requerida 

NOROESTE IMÓVEIS LTDA a restituir, em dobro, os valores de R$ 2.250,00 

(dois mil e duzentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 
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CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000433-14.2018.8.11.0021. REQUERENTE: AUGUSTO LOPES BOLZAN 

REQUERIDO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR - RENOVA-CAR 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA propostas por AUGUSTO LOPES BOLZAN em face de 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÀO VEICULAR – RENOVA-CAR, todos 

qualificados. Compulsando os autos, verifico que a reclamada foi 

regularmente citada, mas não compareceu à audiência de conciliação, 

tampouco apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto 

sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a 

parte reclamante é credora do reclamado da quantia de R$ 7.388,00, (sete 

mil trezentos e oitenta e oito reais), referentes ao dano material sofrido. 

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO - CONTRATO DE SEGURO - 

SINISTRO - ORÇAMENTOS - COMPROVAÇÃO DOS DANOS - MOTORISTA 

- AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTOR PRINCIPAL - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - RECURSO IMPROVIDO. Os orçamentos juntados aos autos 

comprovam os danos nos veículos envolvidos no acidentes e o valor para 

o conserto. Não comprovando que o motorista do veículo segurado no 

momento do acidente, era o seu condutor principal, a seguradora não se 

exonera da obrigação de indenizar, caso ocorra sinistro, por quebra do 

perfil. (RI 112/2012, NÃO INFORMADO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012)” No que 

tange ao dano moral, é interessante ressaltarmos que será o abalo sofrido 

pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no 

âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em 

dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que 

haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha 

causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, 

a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. No caso especifico dos autos, tenho que o autor não logrou 

êxito em comprovar os supostos danos morais sofridos em virtude dos 

fatos narrados, uma vez que não extrapolam os limites de mero dissabor. 

Entendo que o dano moral existe quando há manifesta dor, vexame, 

sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente 

no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia 

e desequilíbrio em seu bem- estar, o que não restou demonstrado nos 

autos. Os transtornos causados estão dentro de uma linha de riscos de 

uma vida em sociedade, não decorrendo nenhuma dor moral, pelo menos 

que seja passível de indenização pecuniária. Tal fato, embora não 

desejável, é fato previsível na vida em sociedade. Os danos morais 

passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente 

pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral etc. 

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu dia a dia, normais 

na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. Nesse 

diapasão, tenho que o reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos 

constitutivos do seu direito, conforme preconiza o Código de Processo 

Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; ...”. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA 

DOS DANOS MORAIS, com a extinção do processo com julgamento do 

mérito para condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

7.388,00, (sete mil trezentos e oitenta e oito reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros de 

mora de 1% desde a citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

TIAGO BINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000673-03.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TIAGO BINI REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95. Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA 

proposta por TIAGO BINI em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada 

prestadora de serviço de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem 

cumprindo rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia 

os valores devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, 

ao passar dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a 

receber faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 
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caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa 

Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na 

cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os 

direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na 

cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, 

cumpre salientar que o registro de ligações efetuadas pela Reclamante 

não tem o condão de atestar a qualidade do sinal na prestação de 

serviços de telefonia e Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu 

com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, bem como diante da 

veiculação de propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante TIAGO 

BINI no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 

1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). Deverá a Reclamada proceder com o cancelamento 

definitivo do plano pós-pago do Reclamante, devendo manter o número 

ativo na modalidade pré-paga. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000669-63.2018.8.11.0021 REQUERENTE: NUBIA NUNES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por NUBIA NUNES DE 

OLIVEIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora de serviço 

de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 
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extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto 

no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu 

com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, bem como diante da 

veiculação de propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado os valores dos planos da parte reclamante sem o seu 

consentimento. Todavia, tendo em vista a escassez de elementos 

quantificadores do prejuízo amargado, não deve ocorrer a repetição do 

indébito. Isto porque a parte autora não mensurou na petição inicial o 

montante do valor total cobrado indevidamente pela empresa de telefonia 

ré e formulou pedido genérico, sendo que nos Juizados Especiais é 

vedada a prolação de sentença ilíquida, conforme a expressa disposição 

do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. ÔNUS DA RÉ. 

DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO 

ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, 

EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos documentos que embasam sua 

pretensão e conferem verossimilhança a seus argumentos (fls. 07/19). A 

ré, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a regularidade da 

inscrição do nome da autora no SPC (art. 333, II, do CPC). 2. Indenização 

por danos morais que se impõe, em decorrência do abalo de crédito 

sofrido, como função punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da 

conduta abusiva da requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação 

pacificada no STJ. 3. Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o 

enriquecimento sem causa da autora, observância os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e está em consonância com o valor 

adotado pelas Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a 

pretensão à devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 

9.099/95). No ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do 

mérito (art. 267 caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. 

III, ambos do CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: 

Edson Jorge Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” 

Por esta razão, merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em 

dobro. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante NUBIA NUNES DE OLIVEIRA no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Caberá a 

Reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano de Internet da 

autora. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 362 de 886



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MARTINS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENEP - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000923-36.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL MARTINS DE LIMA 

REQUERIDO: CENEP - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA - ME 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora manifestou 

informando que recebeu a totalidade do débito, requerendo assim o 

arquivamento do feito. Assim sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea 

a do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000323-49.2017.8.11.0021. REQUERENTE: CLEYDIANNE DE SOUSA 

SILVA REQUERIDO: RONIS PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CLEYDIANNE DE SOUSA 

SILVA em razão de suposta contradição na sentença, uma vez que o 

pedido da embargada fora este (busca e apreensão) somente enquanto o 

requerido (embargante) não efetuasse o pagamento dos débitos onerados 

ao veiculo. Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos pela 

Embargante, estes não prosperam e verifico ter o condão de rediscussão 

do mérito. Isto porque no provimento jurisdicional originário foi reconhecida 

a existência de diversos débitos em aberto perante a agência fazendária, 

conforme fundamentos já contidos na sentença proferida. Ademais, 

importante dar relevo que a embargante não apresentou contestação no 

prazo legal, momento que tinha para contrapor as alegações da 

embargada em sua inicial, incorrendo assim em revelia e estando preclusa 

a produção de provas neste meio processual. Os presentes Embargos 

tem evidente cunho protelatório, uma vez que deixa de apontar qualquer 

contradição na sentença questionada, limitando-se na tentativa de 

rediscutir o mérito, sendo que o meio cabível seria o Recurso Inominado. 

Neste sentido: “E M E N T AEMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA 

DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são ferramenta processual 

idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a 

finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante.2. 

Embargos conhecidos e rejeitados. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma 

Recursal Única, Julgado em 29/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)” No 

voto do acórdão acima ementado o douto Magistrado relator destacou: “Os 

embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte embargante.2. Embargos conhecidos 

e rejeitados” Outrossim, é imperioso salientar que a via de embargos 

declaratórios não constitui ferramenta adequada para solucionar 

inconformismo diante da decisão atacada. Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA - 

IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de 

Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição e omissão, não tendo a finalidade de solucionar 

o inconformismo da parte embargante. 2. Embargos conhecidos e 

rejeitados (ED 1154/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 

16/07/2014)” DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença da 

forma que fora lançada. Às providências necessárias. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010295-26.2014.8.11.0021 REQUERENTE: MENDEL & MENDEL JUNIOR 

LTDA - ME REQUERIDO: DANYLLO SANTOS PEREIRA DA SILVA Vistos, 

etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DANYLLO 

SANTOS PEREIRA DA SILVA em razão de suposta contradição na 

sentença, uma vez que o pedido contraposto não pode se voltar contra o 

Embargante, até porque o que se pediu foi à devolução dos valores 

entregues como cheque caução. Pois bem. Em que pese os argumentos 

expendidos pelo Embargante, estes não prosperam e verifico ter o condão 

de rediscussão do mérito. Isto porque no provimento jurisdicional originário 

foi reconhecido como devido o pagamento de co-participação obrigatória, 

conforme fundamentos já contidos na sentença proferida. Os presentes 

Embargos tem evidente cunho protelatório, uma vez que deixa de apontar 

qualquer contradição na sentença questionada, limitando-se na tentativa 

de rediscutir o mérito, sendo que o meio cabível seria o Recurso 

Inominado. Neste sentido: “E M E N T AEMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS 

CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, 

omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da 

parte embargante.2. Embargos conhecidos e rejeitados. VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2018, 

Publicado no DJE 04/07/2018)” No voto do acórdão acima ementado o 

douto Magistrado relator destacou: “Os embargos de declaração são 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, 

omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da 

parte embargante.2. Embargos conhecidos e rejeitados” Outrossim, é 

imperioso salientar que a via de embargos declaratórios não constitui 

ferramenta adequada para solucionar inconformismo diante da decisão 

atacada. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE 

REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 
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OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição e omissão, não 

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante. 2. 

Embargos conhecidos e rejeitados (ED 1154/2013, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, 

Publicado no DJE 16/07/2014)” DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a 

sentença da forma que fora lançada. Às providências necessárias. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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APARECIDO DE MATOS VIEIRA (REQUERIDO)

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010362-20.2016.8.11.0021. REQUERENTE: JOAO BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: APARECIDO DE MATOS VIEIRA Vistos, etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por APARECIDO DE MATOS 

VIEIRA em razão de suposta omissão na sentença, uma vez que não 

existe título executivo extrajudicial ou judicial para o fim de penhora de 

créditos, pois trata-se de ação de cobrança onde fora postulado pela 

homologação do acordo em audiência conciliatória. Com razão o 

Embargante, verifico a omissão na decisão ora combatida. Isto porque não 

fora observado quando do lançamento da decisão pedido para 

homologação parcial do acordo, conforme pleito realizado em audiência 

conciliatória (id 5006131). DISPOSITIVO Assim, CONHEÇO OS RECURSOS 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, a 

fim de reformar a sentença para HOMOLOGAR o acordo parcial firmado 

entre as partes, bem como JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito 

inicial e declarar como dívida final o valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da 

venda dos produtos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação (arts. 404 e 405 CC). Arquivem-se os autos procedendo com as 

baixas necessárias. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010363-05.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA MATOS CARVALHO (EXECUTADO)

ELISMARCIO DA SERRA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010363-05.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: CAMILO & SILVA LTDA - ME 

EXECUTADO: MARCELA MATOS CARVALHO, ELISMARCIO DA SERRA 

NUNES Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos 

por CAMILO & SILVA LTDA – EPP em razão de suposta obscuridade na 

sentença, uma vez que a ação foi extinta pelo não comparecimento da 

parte Exequente à audiência de conciliação, pois entende que a audiência 

de conciliação só deveria ser designada após a constrição de bens 

(penhora). Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos pela 

Embargante, estes não prosperam e verifico ter o condão de rediscussão 

do mérito. Isto porque no provimento jurisdicional originário foi reconhecida 

a contumácia da parte autora em não comparecer a audiência conciliatória, 

conforme fundamentos já contidos na sentença proferida. Ademais, 

importante dar relevo que a ausência injustificada da parte autora na 

respectiva audiência, mesmo nos procedimentos de execução, denota o 

desinteresse da parte na composição do litígio, uma vez que fora 

devidamente intimada e mesmo assim quedou-se inerte. O Enunciado nº 

28, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” Aliás, é o que 

preconiza o art. 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo;” Os presentes 

Embargos tem evidente cunho protelatório, uma vez que deixa de apontar 

qualquer contradição ou obscuridade na sentença questionada, 

limitando-se na tentativa de rediscutir o mérito e na revogação ao 

pagamento de custas ante sua ausência, sendo que o meio cabível seria o 

Recurso Inominado. Neste sentido: “E M E N T AEMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, 

OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - 

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração 

são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, 

omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da 

parte embargante.2. Embargos conhecidos e rejeitados. VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2018, 

Publicado no DJE 04/07/2018)” No voto do acórdão acima ementado o 

douto Magistrado relator destacou: “Os embargos de declaração são 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, 

omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da 

parte embargante.2. Embargos conhecidos e rejeitados” Outrossim, é 

imperioso salientar que a via de embargos declaratórios não constitui 

ferramenta adequada para solucionar inconformismo diante da decisão 

atacada. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE 

REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição e omissão, não 

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante. 2. 

Embargos conhecidos e rejeitados (ED 1154/2013, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, 

Publicado no DJE 16/07/2014)” DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO 

dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a 

sentença da forma que fora lançada. Às providências necessárias. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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BRUNO SIMITAN SEGATTO (ADVOGADO(A))

DANIELA LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000287-70.2018.8.11.0021. REQUERENTE: DANIELA LEITE DOS SANTOS 

REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ante a ausência de preliminares, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS propostas por DANIELA 

LEITE DOS SANTOS em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL FASEB 

LTDA – ME, todos qualificados. Pois bem. Da análise dos autos, bem como 

dos documentos que o instruem, verifico que o direito milita parcialmente 

em favor da parte Reclamante; assim é porque a autora, no tocante a 

alegação de dano moral, não logrou êxito em comprovar de que tenha 

sofrido abalos emocionais decorrentes dos fatos narrados à inicial. Os 

transtornos decorrentes do mesmo são próprios da vida cotidiana, não 

comprovando a autora que se constituíram em abalo psíquico a justificar a 

reparação. Os Danos morais não restaram caracterizados no caso em 

exame. A causa de pedir constante da inicial diz que apesar de estar 

matriculada e cursando regularmente o curso escolhido, foi surpreendida 

com a notícia de que o respectivo curso não tinha reconhecimento pelo 

MEC, razão pela qual interrompeu sua frequência as aulas e assim 

solicitou o cancelamento de sua matrícula. Entretanto, verifico que na 

contestação apresentada pela empresa Reclamada, esta logrou êxito em 

modificar os direitos da parte autora, notadamente colacionando diversos 

documentos, entre eles portaria autorizativa comprovando o 

credenciamento da instituição perante o MEC, cumprindo neste ponto com 

o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Portanto, não caracterizam 

necessário abalo moral indenizável. São dissabores pelos quais o ser 

humano tem capacidade de passar sem implicações na sua saúde 

psicológica. Nesse sentido, Sergio Cavalieri Filho: “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabamos de banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca da indenização pelos mais triviais 

aborrecimentos.” De mais a mais, esses dissabores não devem ser 

supervalorizados, sob pena de menosprezar-se o instituto da lesão moral, 

tão caro ao ordenamento jurídico. Nesse diapasão, tenho que a autora não 

lograram êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, 

conforme preconiza o Código de Processo Civil: “Art. 333. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. 

O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, 

página 549, afirma que: “Para evitar excessos e abusos, recomenda 

Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos, 

e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” 

Ainda, trago à baila o posicionamento jurídico que vêm sendo adotado pela 

Jurisprudência pátria, no sentido de rechaçar a chamada indústria do dano 

moral, como se vê: “A indenização por dano moral não deve ser deferida 

por qualquer contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento 

indevido nem a chamada "indústria do dano moral".” (REsp 504639/PB; 

Recurso Especial 2002/0174397-4). Ressalte-se que o dano moral é um 

instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar 

indenizações por qualquer problema que as pessoas tenham na vida de 

relações, o que é a situação relatada nos autos. Neste sentido: “Mero 

receio ou dissabor não pode ser alcançado ao patamar do dano moral, 

mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da 

vida, causando fundadas aflições ou angústias.” (STJ- 4ª TURMA, RESP 

489.187-RO-AgRg, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, JULGADO EM 

13.05.03) O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Desta feita, a meu ver, não houve lesão a nenhum dos 

bem jurídicos acima mencionados, bem como, a autora não comprovou que 

sofrido qualquer prejuízo, fato este que afasta a ocorrência de dano 

moral. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES No que tange a devolução dos 

valores, curvo-me ao entendimento de que é direito do Aluno a desistência 

do curso por motivos pessoais. Entretanto, deverá haver pretendida 

restituição, porém não nos valores pleiteados a inicial, mas sim 

descontados as semanas de aula que a parte autora usufruiu, sob pena 

da caracterização de enriquecimento ilícito. Assim, com base nas 

informações e demais documentos anexados pelas partes, deverá ser 

descontado o valor de 20% referente à taxa de matrícula. Nesse sentido: 

“TJ-RS - Apelação Cível AC 70021756762 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

05/06/2012 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. 

DESISTÊNCIA DO ALUNO. RETENÇÃO DE APENAS 20% DO VALOR DA 

MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. DESPROVIDO O APELO. (Apelação Cível Nº 

70021756762, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís 

Augusto Coelho Braga, Julgado em 31/05/2012)” DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do processo com 

resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada a 

restituir o valor de R$ 100,00 (cem reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000819-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CASTRO MARCELINO (ADVOGADO(A))

LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS XAVIER MARQUES 02396803166 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000819-78.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: LMC DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS EIRELI - ME EXECUTADO: DOUGLAS XAVIER MARQUES 

02396803166 Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – em razão de 

suposta omissão na sentença, uma vez que não houve qualquer 

apreciação sobre a manifestação executória da Exequente. Pois bem. Em 

que pese os argumentos expendidos pela Embargante, estes não 

prosperam e verifico ter o condão de rediscussão do mérito. Isto porque 

no provimento jurisdicional originário foi reconhecido o esgotamento para 

fins de citação do devedor, conforme fundamentos já contidos na 

sentença proferida. Ademais, importante salientar que revela-se evidente 

nulidade efetuar qualquer tipo de constrição nos bens do executado antes 

de ser efetuada sua citação regular, sob pena de afronta ao princípio do 
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devido processo legal . Nesse sentido: “TJ-DF - APELAÇÃO CÍVEL NO 

JUIZADO ESPECIAL ACJ 20050810053425 DF (TJ-DF) Data de publicação: 

07/12/2006 Ementa: CIVIL - JUIZADO ESPECIAL - INCLUSÃO NO PÓLO 

PASSIVO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - NULIDADE. 1. TENDO O FEITO SIDO 

SENTENCIADO SEM QUE UM DOS RÉUS TENHA SIDO EFETIVAMENTE 

CITADO, IMPÕE-SE A NULIDADE DE TODOS OS ATOS POSTERIORES AO 

DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO QUE NÃO SE REALIZOU, JÁ 

QUE A RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO SE ESTABELECEU DE MODO 

VÁLIDO E REGULAR. 2. RECURSO PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 

SENTENÇA CASSADA Encontrado em: .Indexação Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. DJU 

07/12/2006 Pág.... : 246 - 7/12/2006 APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL ACJ 20050810053425 DF (TJ-DF) SILVA LEMOS” “TJ-RS - 

Recurso Cível 71000572644 RS (TJ-RS) Data de publicação: 14/09/2004 

Ementa: CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

Existindo norma específica regulamentando a citação de pessoa jurídica 

nos feitos de competência dos JECs, não se aplicam as normas do CPC . 

Nulidade inexistente por efetivada a citação nos moldes preconizados pela 

legislação aplicável à espécie. Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 

71000572644, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Maria José Schmitt Sant Anna, Julgado em 14/09/2004)” O artigo 53, 

parágrafo 4º, da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao 

especificar que: “§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” Os presentes Embargos tem evidente cunho 

protelatório, uma vez que deixa de apontar qualquer omissão na sentença 

questionada, limitando-se na tentativa de rediscutir a decisão que extinguiu 

o feito, sendo que o meio cabível seria o Recurso Inominado. Neste 

sentido: “E M E N T AEMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para 

sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade 

de solucionar o inconformismo da parte embargante.2. Embargos 

conhecidos e rejeitados. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 29/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)” No voto do 

acórdão acima ementado o douto Magistrado relator destacou: “Os 

embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte embargante.2. Embargos conhecidos 

e rejeitados” DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença da 

forma que fora lançada. Às providências necessárias. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-45.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

THIAGO DE PAULA ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE COCALINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001830-45.2017.8.11.0021. REQUERENTE: JARBAS RIBEIRO DE SOUZA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE COCALINHO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO c/c COBRANÇA” 

propostas por JARBAS RIBEIRO DE SOUZA em face do MUNICIPIO DE 

COCALINHO – MT na qual postula o recebimento de verbas rescisórias, no 

que tange à percepção de décimo terceiro salário referente ao ano de 

2012, como também não gozou férias remuneradas e tampouco recebeu o 

adicional de terço de férias decorrentes do exercício de cargo eletivo de 

vereador na Câmara Municipal. Pois bem. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. Ocorre 

que o Supremo decidiu pela constitucionalidade do pagamento de 13º e 

férias a prefeitos, vices e vereadores, entretanto, a constituição determina 

que os subsídios devem ser fixados apenas para o mandato seguinte, em 

respeito ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 29, inciso 6º da 

Constituição Federal. Dessa forma, eventuais concessões do salário extra 

só poderão ser pagas a partir de 2021, motivo pela qual a improcedência 

dos pedidos é medida de rigor a se impor na presente demanda. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 

DA INICIAL DA PARTE AUTORA, com a extinção do processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-16.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGARD MARTINS DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001043-16.2017.8.11.0021. REQUERENTE: EDIRSON BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: EDGARD MARTINS DE CARVALHO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, verifico que o reclamado 

foi regularmente citado mas não compareceu à audiência de conciliação, 

tampouco apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto 

sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a 

parte reclamante é credora do reclamado da quantia de R$ 3.300,00 (três 

mil e trezentos reais), devidamente atualizado. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL da 

parte reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito 

para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 3.300,00 (três 

mil e trezentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data 

do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação 

(arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010351-88.2016.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JOSE GONZAGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO MONTEIRO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010351-88.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: ALESSANDRO JOSE 

GONZAGA EXECUTADO: PABLO MONTEIRO RODRIGUES Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que o exequente deixou transcorrer in 

albis o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação com indicação de 

novo endereço com a finalidade de citar o executado. Assim sendo, tendo 

em vista que no âmbito dos juizados especiais não há a possibilidade de 

citação por edital ou por hora certa, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO, sem resolução do mérito, na forma do art. 

485, inciso III do Código de Processo Civil. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE VILELA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000160-69.2017.8.11.0021. REQUERENTE: PATRICIA CRISTINA DA 

COSTA SILVA REQUERIDO: LUCILENE VILELA SANTANA Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a exequente deixou transcorrer in 

albis o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação com indicação de novo 

endereço com a finalidade de citar o executado. Assim sendo, tendo em 

vista que no âmbito dos juizados especiais não há a possibilidade de 

citação por edital ou por hora certa, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO, sem resolução do mérito, na forma do art. 

485, inciso III do Código de Processo Civil. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000143-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA DA COSTA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR FANTINATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000143-33.2017.8.11.0021. EXEQUENTE: PATRICIA CRISTINA DA COSTA 

SILVA EXECUTADO: ARTUR FANTINATO Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a exequente deixou transcorrer in albis o prazo de 15 

(quinze) dias para manifestação com indicação de novo endereço com a 

finalidade de citar o executado. Assim sendo, tendo em vista que no 

âmbito dos juizados especiais não há a possibilidade de citação por edital 

ou por hora certa, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III do 

Código de Processo Civil. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000142-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAYENE MAIA SOUTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE APARECIDA AGUIAR DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000142-48.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: DAYENE MAIA SOUTO 

EXECUTADO: ELAINE APARECIDA AGUIAR DE JESUS Vistos, etc. Não 

tendo a parte exequente impulsionado o processo quando necessário, 

mesmo tendo sido devida e tempestivamente intimada, fora determinada a 

sua intimação pessoal, nos moldes do que exige o artigo 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil. Mesmo após a intimação pessoal, a parte não 

se manifestou, estando o feito sobrestado unicamente em razão da inércia 

do interessado. Portanto, vemos que o abandono da causa pela parte 

exequente é motivo apto à extinção do processo em razão da quitação da 

obrigação. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos 

do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo provimento n.º 

42/08, fica dispensado o registro da sentença. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-48.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MIGUEL WENDLING (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 
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8010300-48.2014.8.11.0021. REQUERENTE: PAULO MIGUEL WENDLING 

REQUERIDO: JOAO BATISTA DA SILVA FILHO Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifico que a parte exequente foi devidamente intimada para 

indicar bens à penhora, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo de 5 

(cinco) dias sem manifestação. Assim sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 53, § 4º da Lei 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010195-03.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PILZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIRTON DA SILVA FRUTUOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010195-03.2016.8.11.0021. EXEQUENTE: JOAO CARLOS PILZ 

EXECUTADO: CLAIRTON DA SILVA FRUTUOSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, verifico que apesar de devidamente intimada, a 

exequente deixou transcorrer in albis o prazo de 15 (quinze) dias para 

manifestação com indicação de novo endereço com a finalidade de citar o 

executado. Assim sendo, tendo em vista que no âmbito dos juizados 

especiais não há a possibilidade de citação por edital ou por hora certa, 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BATISTA MEDEIROS (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000461-79.2018.8.11.0021 REQUERENTE: SUELI BATISTA MEDEIROS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por SUELI BATISTA 

MEDEIROS em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora de serviço 

de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

apresentou uma defesa absolutamente genérica que não tem referência 

com a causa de pedir do autor, ou seja, defeito na prestação dos 

serviços, razão pela qual não conheço as demais alegações constantes 

na contestação acostada aos autos. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte Reclamante 

colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a 

verossimilhança de suas alegações, notadamente com apresentação de 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto 

no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu 

com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, bem como diante da 

veiculação de propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 
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indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado os valores dos planos da parte reclamante sem o seu 

consentimento. Todavia, tendo em vista a escassez de elementos 

quantificadores do prejuízo amargado, não deve ocorrer a repetição do 

indébito. Isto porque a parte autora não mensurou na petição inicial o 

montante do valor total cobrado indevidamente pela empresa de telefonia 

ré e formulou pedido genérico, sendo que nos Juizados Especiais é 

vedada a prolação de sentença ilíquida, conforme a expressa disposição 

do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. ÔNUS DA RÉ. 

DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO 

ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, 

EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos documentos que embasam sua 

pretensão e conferem verossimilhança a seus argumentos (fls. 07/19). A 

ré, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a regularidade da 

inscrição do nome da autora no SPC (art. 333, II, do CPC). 2. Indenização 

por danos morais que se impõe, em decorrência do abalo de crédito 

sofrido, como função punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da 

conduta abusiva da requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação 

pacificada no STJ. 3. Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o 

enriquecimento sem causa da autora, observância os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e está em consonância com o valor 

adotado pelas Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a 

pretensão à devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 

9.099/95). No ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do 

mérito (art. 267 caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. 

III, ambos do CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: 

Edson Jorge Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” 

Por esta razão, merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em 

dobro. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante SUELI BATISTA MEDEIROS no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Caberá a parte 

Reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano pós-pago da 

autora, com manutenção de seu número na modalidade pré-paga. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-81.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA MAZZONETTO (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000435-81.2018.8.11.0021 REQUERENTE: SILVANA MARIA 

MAZZONETTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a 

preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde 

com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste 

juízo ante a necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que 

não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade 

da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por SILVANA MARIA MAZZONETTO em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 
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solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro, 

bem como testes de medidores de velocidade que comprovam a falha 

completa na prestação dos serviços de Internet. De outra banda, verifico 

que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas em sua defesa não 

atestam a disponibilidade do sinal 4G na cidade, ao contrário do 

amplamente propagado por meio de suas publicidades no comércio local, 

não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta 

feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas 

devidas, de sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela 

desídia para com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de 

internet móvel e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em 

seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou 

publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 
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DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

SILVANA MARIA MAZZONETTO no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Caberá a parte Reclamada 

proceder com o cancelamento definitivo do plano pós-pago da autora, 

devendo manter o número na modalidade pré-paga. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000409-83.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LUCAS BINI REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, 

visto que se confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por LUCAS BINI em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia 

móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a 

sua obrigação contratual, pagando em dia os valores devidos em 

contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses 

e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber faturas em 

valores mais elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem 

sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que 

esse problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água 

Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando 

tentam ligar em seu número, recebem a mensagem automática 

mencionando que o telefone encontra-se desligado, bem como pela 

disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação de 

propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna 

os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal 

na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de 

indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa 

Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na 

cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os 

direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na 

cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as 

telas sistêmicas colacionadas em sua defesa atestam que no município 

somente dispõe do sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do 

amplamente propagado por meio de suas publicidades no comércio local, 

não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Outrossim, cumpre salientar que o registro de ligações efetuadas pela 

Reclamante não tem o condão de atestar a qualidade do sinal na 

prestação de serviços de telefonia e Internet. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 
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a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante LUCAS 

BINI no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 

1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). Caberá a parte Reclamada proceder com o 

cancelamento do plano de Internet da parte autora, com a manutenção do 

número no plano inicialmente contratado. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

JESSIKA MOREIRA REZENDE BINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000414-08.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JESSIKA MOREIRA REZENDE 

BINI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por JESSIKA MOREIRA REZENDE BINI em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 
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reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante JESSIKA 

MOREIRA REZENDE BINI no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 
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desta sentença (súmula 362 STJ). Caberá a parte Reclamada proceder 

com o cancelamento definitivo do plano de Internet da parte autora, com a 

manutenção do número na modalidade pré-paga. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

LILIAN RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000415-90.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LILIAN RODRIGUES DA COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por LILIAN RODRIGUES DA COSTA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o 

registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e 

Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 
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prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante LILIAN 

RODRIGUES DA COSTA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Caberá a parte Reclamada proceder 

com o cancelamento definitivo do plano de Internet da parte autora, com a 

manutenção do número na modalidade pré-paga. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RENATO SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000385-55.2018.8.11.0021. REQUERENTE: RENATO SOUSA LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-te de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por RENATO SOUSA LOPES em face de TELEFONICA BRASIL 

S/A (VIVO), onde a parte reclamante alega, em síntese, que teve seu 

nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais contratou quaisquer 

serviços desta, pugnando pela declaração de inexistência de débitos, bem 

como indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Diante da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da 

parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos 

consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica 

entre as partes e a legalidade do débito, como o contrato devidamente 

assinado, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, 

entretanto, assim não o fez. A reclamada não juntou aos autos qualquer 

documento que comprovasse minimamente a origem do débito da parte 

autora. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório 

transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus 

da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras 

alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não 

alegar (allegatio et non probatio quasi non allegatio). No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte 

Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Todavia, cabe 

ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em cadastro de 

inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 

órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Verifico que a parte Reclamante possui outros registros 
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ANTERIORES nos cadastros de inadimplentes, sendo certo ainda que não 

restou comprovado nos autos serem os mesmos indevidos, uma vez que 

não há liminar ou trânsito em julgado nos processos que discutem as 

negativações anteriores, razão pela qual curvo-me à Súmula 385 do 

Colendo STJ, que diz que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Dessa forma, 

não há que se falar em danos morais. Nesse sentido: E M E N T A - 

DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA 

PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - 

PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - 

DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 932, INCISO IV, LETRA A, DO CPC/15 - 

ENUNCIADO 102 DO FONAJE - SÚMULA 01 DA TURMA RECURSAL ÚNICA 

DE MATO GROSSO - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 1- Existindo 

outra anotação negativa preexistente em nome da parte recorrente em 

órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral. 2- 

Nos termos da Súmula 385 do STJ: ? Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 3- 

Ainda que comprovada, pela parte reclamante, a inscrição indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, sem que tenha a parte reclamada 

apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o 

apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, 

consoante os termos da súmula 385 do STJ. 4- Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5- Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, 

Letra A, do Código de Processo Civil/15, no Enunciado 102 do FONAJE - 

Fórum Nacional dos Juizados Especiais e na Súmula 01 da Turma Recursal 

Ú n i c a  d e  M a t o  G r o s s o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0036860-58.2016.811.0001, Turma Recursal Única de Mato Grosso, 

Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgamento em 25 de novembro de 2016) 

In casu, é ônus da parte Reclamante comprovar nos autos que tais dívidas 

estão sendo discutidas, em quais processos, se há liminar ou trânsito em 

julgado, ou que as mesmas são indevidas, o que não restou comprovado. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada no valor de R$ 121,75 (Cento e Vinte e Um Reais e setenta e 

cinco centavos) do contrato nº 2136177241, com a expedição de ofício 

para os respectivos órgãos de proteção ao credito solicitando a retirada 

do nome da parte reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias 

contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) e incorrer no cometimento do crime de desobediência. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001368-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE KERCHE CHESCO FRAPPORTI (REQUERENTE)

MAYCK FEITOSA CAMARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001368-88.2017.8.11.0021. REQUERENTE: DENIZE KERCHE CHESCO 

FRAPPORTI REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do 

CPC, pois não há necessidade de produção e provas. Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Trata-te 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA 

ANTECIPADA PARA ANULAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C 

CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

DENIZE KERCHE CHESCO FRAPPORTI em face de EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais 

contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Diante da negativa de débitos 

e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado comprovando a 

contratação dos serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, 

VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A reclamada não juntou aos 

autos qualquer documento que comprovasse minimamente a origem do 

débito da parte autora. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo 

ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). Ademais, salienta-se que o contrato juntado pela Reclamada não 

consta assinatura da Reclamante, razão pela qual desconsidero para fins 

do alegado. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. DO DANO 

MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia 

deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a negativação de seu nome 

nos órgãos restritivos de crédito em razão de dívida desconhecida supera 

o mero aborrecimento. Destarte, levando-se em conta o caráter 

sancionatório da medida, a situação econômica das partes, bem como 

demais circunstancias em que os fatos se desenvolveram, revela-se 

razoável o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por 

danos morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa da Reclamante. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito a fim de: 
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a) DECLARAR a nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito que deu 

origem a negativação do nome da parte autora nos cadastros restritivos 

de crédito, com a expedição de ofício para os respectivos órgãos de 

proteção ao crédito e congêneres solicitando a imediata exclusão do nome 

da reclamante, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de 

incorrer em crime de desobediência; b) CONDENAR a empresa Reclamada 

a pagar indenização por danos morais ocasionados a reclamante DENIZE 

KERCHE CHESCO FRAPPORTI no valor R$ 6.000 (seis mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001025-92.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE SOUSA (REQUERENTE)

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001025-92.2017.8.11.0021. REQUERENTE: RAFAEL GOMES DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção e provas. Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Trata-te de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA 

PARA ANULAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C CONDENAÇÃO A 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por RAFAEL GOMES DE 

SOUSA em face de BANCO BRADESCARD S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de 

crédito de forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que 

jamais contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Diante da negativa de débitos 

e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado comprovando a 

contratação dos serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, 

VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A reclamada não juntou aos 

autos qualquer documento que comprovasse minimamente a origem do 

débito da parte autora. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo 

ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). Ademais, salienta-se que o contrato juntado pela Reclamada 

consta assinatura absolutamente divergente com relação aos documentos 

juntados pelo autor, razão pela qual desconsidero para fins de 

comprovação da relação jurídica entre as partes. No caso, caracterizado 

está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Desta forma, 

tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte Reclamante 

indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, pois, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais 

danos experimentados de forma injusta. DO DANO MORAL No tocante ao 

quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que 

se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a negativação de seu nome nos órgãos restritivos 

de crédito em razão de dívida desconhecida supera o mero aborrecimento. 

Destarte, levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a 

situação econômica das partes, bem como demais circunstancias em que 

os fatos se desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa da Reclamante. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a 

extinção do processo com resolução do mérito a fim de: a) DECLARAR a 

nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito que deu origem a 

negativação do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, 

com a expedição de ofício para os respectivos órgãos de proteção ao 

crédito e congêneres solicitando a imediata exclusão do nome da 

reclamante, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de 

incorrer em crime de desobediência; b) CONDENAR a empresa Reclamada 

a pagar indenização por danos morais ocasionados ao reclamante 

RAFAEL GOMES DE SOUSA no valor R$ 6.000 (seis mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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1001385-27.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VANESSA PEREIRA MACENO 

LUNA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por VANESSA PEREIRA MACENO LUNA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o 

registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e 

Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 
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vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante 

VANESSA PEREIRA MACENO LUNA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Caberá a parte Reclamada 

proceder com o cancelamento definitivo do plano de Internet da parte 

autora. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 30 de 

julho de 2018 ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do 

artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante 

nos autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001386-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MAYARA MELO ALI GANEM 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por MAYARA MELO ALI GANEM em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 
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meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

MAYARA MELO ALI GANEM no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Caberá a parte Reclamada 

proceder com o cancelamento definitivo do plano de Internet da parte 

autora, com a manutenção do número na modalidade pré-paga. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA LOPES (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000386-40.2018.8.11.0021. REQUERENTE: RENATO SOUSA LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por RENATO SOUSA 

LOPES, já qualificado, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, 

igualmente qualificado. Pois bem. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 
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termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Passo, por imperativo de ordem lógica, à análise das 

preliminares arguidas. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO A preliminar em 

comento, a toda evidência, merece prosperar, haja vista que a inclusão do 

nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito ocorrera em 

12/01/2015 e a ação foi ajuizada em 12/03/2018 de 2011, estando, 

portanto, prescrito. É o que estabelece o art. 206. do CC/2002. “Art. 206. 

Prescreve: ... § 3º Em três anos: ... V - a pretensão de reparação civil” 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso II do NCPC, 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

REGINA DOS SANTOS BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001388-79.2017.8.11.0021 REQUERENTE: REGINA DOS SANTOS BRITO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por REGINA DOS 

SANTOS BRITO em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora 

de serviço de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa 

Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na 

cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os 

direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na 

cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 
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técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

REQUERENTE: REGINA DOS SANTOS BRITO no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a parte 

Reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano de Internet da 

parte autora. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000751-94.2018.8.11.0021. REQUERENTE: BRUNA FERNANDA BORGES 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MAYARA ALI GANEM Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, verifico que a reclamada 

foi regularmente citada mas não compareceu à audiência de conciliação, 

tampouco apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto 

sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. Com efeito, a 

parte reclamante é credora da reclamada da quantia de R$ 300,00 

(trezentos reais), devidamente atualizado. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA INICIAL da 

parte reclamante, com a extinção do processo com julgamento do mérito 

para condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 300,00 

(trezentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da 

prestação dos serviços e acrescido de juros de mora de 1% desde a 

citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000728-51.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DILSON MACHADO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por DILSON MACHADO 

DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora de serviço 

de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 
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mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa 

Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na 

cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os 

direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na 

cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante DILSON MACHADO DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000732-88.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta 

por MARIA APARECIDA DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, 

onde a parte reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada 

prestadora de serviço de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem 

cumprindo rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia 
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os valores devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, 

ao passar dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a 

receber faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa 

Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na 

cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os 

direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na 

cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante MARIA APARECIDA DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000731-06.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOSEDETE ARMANDA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 
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tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta 

por JOSEDETE ARMANDA DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL 

S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora 

reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da internet, tempo 

em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação contratual, 

pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao serviço 

contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas faturas, 

percebeu que começou a receber faturas em valores mais elevados do 

que o contratado, sem seu consentimento e sem sua solicitação. Aduz 

ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu 

número, recebem a mensagem automática mencionando que o telefone 

encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G na 

cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o 

registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e 

Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante JOSEDETE ARMANDA DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três 

mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 

1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000730-21.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ALICON NUNES DE BRITO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta 

por ALICON NUNES DE BRITO em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde 

a parte reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada 

prestadora de serviço de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem 

cumprindo rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia 

os valores devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, 

ao passar dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a 

receber faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa 

Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na 

cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os 

direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na 

cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante ALICON NUNES DE BRITO no valor de R$ 3.000 (três mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RAMOS (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000729-36.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ADEMILSON RAMOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por ADEMILSON 

RAMOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora de serviço 

de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa 

Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na 

cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os 

direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na 

cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante ADEMILSON RAMOS no valor de R$ 3.000 (três mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 
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servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

EDSON GASPERINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000632-36.2018.8.11.0021 REQUERENTE: EDSON GASPERINI 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço consignar, 

inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a permitir o 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito as preliminares 

aventadas pela defesa no tocante ao pedido de gratuidade da justiça da 

parte autora, tendo em vista que no âmbito dos juizados especiais de 1ª 

instância a condenação em custas não se revelam cabíveis, salvo 

comprovada má-fé e que não vislumbro ser o caso em análise. A Lei 

9.099/95 em seu art. 55 assim dispõe acerca das custas, bem como de 

honorários sucumbenciais no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis: “Art. 

55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e 

honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em 

segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de 

advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa.” Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E 

PROPRAGANDA ENGANOSA em face de CLARO S.A. Pois bem. A ação 

deve ser julgada improcedente, senão vejamos. Da petição inicial, vê-se 

que a causa de pedir resulta da alegação de que a parte autora sofreu 

danos morais em virtude de ter seu nome negativado de forma indevida 

pela empresa reclamada, uma vez que jamais utilizou os serviços da 

mesma. Ocorre que os fatos narrados pela parte autora não dão ensejo à 

reparação por danos morais, uma vez que a mera cobrança dos serviços 

de telefonia não enseja a reparação a título de danos morais, pois não 

extrapolam os meros dissabores da vida cotidiana. A respeito desse tema, 

alguns tribunais pátrios passou a decidir: (GRIFO) “Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. MERA COBRANÇA 

INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DEVER DE 

RESTITUIÇÃO E DANO MORAL AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004522736, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto José Ludwig, Julgado em 18/02/2014) TJ-RS - 

Recurso Cível 71004522736 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 20/02/2014” 

Outrossim, deve ser consignado que não houve qualquer negativação do 

nome do autor nos órgãos restritivos de crédito a fim de amparar a 

pretendida indenização, uma vez que o único documento acostado aos 

autos são referentes a mera cobrança dos serviços. Assim, tenho que o 

Requerente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu 

direito, conforme preconiza o Código de Processo Civil: “Art. 333. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 

...”. Não se vislumbram nos autos o preenchimento dos pressupostos 

imprescindíveis a responsabilidade civil: ação/omissão, nexo e resultado 

(art. 186, do CC), incumbência da Requerente. É o que orienta VICENTE 

GRECO FILHO, quanto a incumbência da Requerente, verbis: “São aqueles 

que, se provados, levam à conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A 

relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito 

jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as 

relações jurídicas e os respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. 

O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada 

conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe 

provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova 

quanto ao fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido 

improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de 

seu direito.” (in: Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 189) A jurisprudência é dominante, verbis: “PROCESSO CIVIL - 

ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE 

PROVA I - A sistemática processual civil determina que o ônus da prova 

compete a quem se beneficiar pelo reconhecimento da existência dos 

fatos. Por sua vez, o artigo 333 do Código de Processo Civil dispõe que o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, 

e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor. No desdobramento dessas premissas e seguindo 

compasso da lógica processual, o Código de Processo Civil pátrio acolheu 

o princípio da persuasão racional do juiz, cuja ratio está em conceder ao 

juiz livre convicção e liberdade de apreciação e valoração das provas 

contidas nos autos, afastando, por outro lado, prefixação dos valores das 

provas. II - Na espécie, o Autor-apelante não reverenciou o disposto pelo 

art. 333, I, do CPC, na medida em que não fez juntar aos autos provas 

idôneas com a finalidade de demonstrar os fatos narrados no instrumento 

da demanda. VII - Apelação improvida.” (TRF2ª R. - AC 200051010125769 

- 4ª T. - Rel. Des. Fed. Miguel Filho - DJU 21.11.2005, in: DTZ1032887) 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas pela parte 

requerente, com a extinção do processo com julgamento do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

WILZA APARECIDA LOPES SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000575-18.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LUCIDALVA ELIAS COSTA 

REQUERIDO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO 

ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela se aplica o artigo 

355, I do CPC, razão pela qual, em observância aos princípios da 

celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de 

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS. A ação deve ser julgada procedente, senão 

vejamos. Da petição inicial, vê-se que a causa de pedir resulta da 

alegação de que a autora teve seu nome protestado de forma indevida por 

ordem da empresa reclamada, uma vez que deixou de efetuar os 

pagamentos das faturas por desídia desta em não enviar os boletos para 

pagamento em sua residência. Aduz ainda que requereu por diversas 

vezes o envio dos boletos de pagamento para sua residência, entretanto, 

nunca teve seu pedido atendido. Em sua defesa, a requerida aduz pela 
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inocorrência do dever de indenizar, posto que a inadimplência da autora 

superou 60 dias não consecutivos de atraso, motivo pelo qual foi cobrado 

os meses de inadimplência. Ocorre que é dever da empresa reclamada 

providenciar a emissão dos respectivos boletos após solicitação da 

autora, sendo que sua inobservância acarreta a impossibilidade desta 

efetuar os pagamentos e assim poder usufruir dos serviços sem o risco 

de ter seu nome negativado. Ademais, importante ressaltar que restou 

devidamente comprovado por meio documental que a parte autora solicitou 

por diversas vezes o envio das respectivas faturas para pagamento, 

logrando êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações a fim 

de justificar a inversão do ônus da prova a seu favor. De outra banda, a 

reclamada não juntou qualquer comprovante de envio das faturas, uma 

vez que o envio mensal das faturas contendo o valor do débito e as 

operações realizadas pelo consumidor é obrigação da requerida, não 

somente diante da atividade exercida, mas também diante do dever de 

informação que advém do inciso III do art. 6º do C.D.C. Tal ônus lhe 

pertence: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Nesse sentido, a jurisprudência pátria firmou o entendimento: (GRIFO) 

“TJ-RS - Recurso Cível 71005598487 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

10/08/2015 Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FATURAS 

NÃO ENVIADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLIR A DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005598487, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

06/08/2015).” Assim, tenho que o presente processo não demanda 

maiores explicações, posto que a autora teve seu nome protestado de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada em razão de sua própria 

desídia em não fornecer adequadamente os boletos para pagamento dos 

débitos em aberto mesmo após diversas solicitações. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Para admissão e acatamento do pedido de restituição do indébito 

deve preencher alguns pressupostos: 1) Enriquecimento pela parte 

Requerida; 2) Empobrecimento do autor da ação; 3) relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da ré; 4) 

ausência de causa, ou seja, o pagamento indevido deve ser imotivado. 

Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no 

caso de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez 

que a empresa requerida efetuou a cobrança de maneira intencional, sem 

descrever ou pormenorizar os débitos que cobrou da parte autora. Diante 

disso, entendo que cabe repetição do indébito, posto que restou 

comprovado o empobrecimento da parte autora da ação e relação de 

causalidade entre o empobrecimento da autora e enriquecimento da 

Requerida. Assim, com base nos documentos e informações da parte 

autora, tal prejuízo consiste na quantia de R$ 706,18 (setecentos e seis 

reais e dezoito centavos), que foram cobrados indevidamente, ao qual 

deverão ser restituídos, em dobro, devidamente atualizados. DO DANO 

MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia 

deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da empresa 

requerida causou sim abalo moral a autora, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a negativação de seu nome 

em razão de dívida já paga supera os limites de mero dissabor. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta o caráter 

sancionatório da medida, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 6.000 (seis mil 

reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de evitar 

enriquecimento sem causa da autora. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA TOTAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do 

mérito a fim de: a) CONDENAR a empresa reclamada a pagar indenização 

por danos morais ocasionados à parte autora no valor R$ 6.000 (seis mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ); b) CONDENAR a 

empresa reclamada a restituir, em dobro, o valor de R$ 706,18 (setecentos 

e seis reais e dezoito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC 

desde a data dos pagamentos e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação (arts. 404 e 405 C.C.). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-29.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DIEGO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000723-29.2018.8.11.0021. REQUERENTE: DIEGO PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção e provas. Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Trata-te de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por DIEGO PEREIRA DOS SANTOS em face 

de BANCO BRADESCO CARTÕES, onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que jamais 

contratou quaisquer serviços desta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Diante da negativa de débitos 

e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado comprovando a 

contratação dos serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, 

VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. A reclamada não juntou aos 

autos qualquer documento que comprovasse minimamente a origem do 

débito da parte autora. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo 

ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte 

Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Todavia, cabe 

ressaltar que a anotação indevida realizada por credor em cadastro de 

inadimplentes, nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos 
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órgãos de proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. 

Nessas situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Entretanto, verifico por meio da documentação anexa que 

a parte Reclamante possui registro POSTERIOR nos cadastros de 

inadimplentes, sendo certo que a condenação por danos morais mostra-se 

perfeitamente válida no caso em apreço. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a inclusão de seu nome 

nos órgãos restritivos de crédito em razão de dívida desconhecida supera 

os limites do mero aborrecimento. Nesse sentido, tem orientado nossa 

Egrégia Turma Recursal: “RECURSO CIVEL INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CIVEL INOMINADO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CODIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO COM 

EMPRESA DE TELEFONIA MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME AUSENCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DO 

SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PRINCIPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de ação de 

indenização por dano moral ajuizada por ANTONIO CAROLINO DE SOUZA 

em desfavor de GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA o qual o reclamado 

afirma ter sido surpreendido com a inclusão de seu nome no SERASA por 

motivo de suposto débito contraído em face da reclamada, sem que, 

contudo, tenha celebrado qualquer contrato com a empresa. Afirma que a 

inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes foi, assim, fruto de 

conduto negligente da reclamada, causadora de abalo psicológico e dor 

moral.Aplica-se, ao presente caso, o Código de Defesa do Consumidor 

(Lei 8.078/90), vez que a relação travada entre as partes em litígio é de 

consumo. 2. O dano moral decorre de uma violação de direitos da 

personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da 

vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da 

personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, 

desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do 

cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, 

cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, 

punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança 

jurídica. 3. A responsabilidade preconizada pelo Código do Consumidor é 

objetiva, não havendo que se questionar a ilicitude do ato praticado ou 

aferição de dolo ou culpa, basta que o defeito na prestação dos serviços 

tenha acarretado algum dano ao consumidor, que exsurge o dever de 

indenizar inerente do risco da atividade. 4. Insta ressaltar que, a teor do 

comando grafado no artigo 14, parágrafo 3º, inciso II, do CDC, a 

recorrente somente se eximiria de responsabilidade sobre o fato em 

comento se conseguisse provar a legalidade do débito que originou o 

protesto do titulo, e não sendo comprovado, exsurge o dano moral, dado 

os prejuízos sofridos pela reclamada quanto à sua honorabilidade, pois 

toda a conduta irregular da recorrente produziu ofensa moral à 

personalidade da recorrida, impondo-se, via de conseqüência, a 

condenação da recorrente à reparação do dano por ela causado. 5. A 

respeito da prova do dano, ressalte-se que o dever de indenizar por 

danos morais decorre do eventus damni, independentemente de ter ou não 

prova consubstanciada, uma vez que advém de uma experiência íntima e 

pessoal da vítima. 6. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, 

o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, 

considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do 

sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o 

grau do dolo ou da culpa do responsável, enfim, deve objetivar uma 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o 

causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 7. É de se 

ressaltar, ainda, a desorganização da parte requerida para com a 

administração da sua atividade, pois reiteradamente demandas são 

propostas pelos consumidores em razão da má prestação de serviço da 

operadora, a qual insiste em manter a mesma política de atendimento aos 

clientes. Dessa maneira, a verba indenizatória deve ser fixada de modo a 

atender a função pedagógica da condenação. 8. Sendo assim, o valor 

estipulado na decisão singular (R$7.000,00), a título de indenização por 

danos morais, afigura-se adequado, porque foram observados os critérios 

pertinentes recomendados pela doutrina e jurisprudência sem que tenha 

havido qualquer excesso. A escorreita e elogiável fundamentação jurídica 

da sentença monocrática observou as circunstâncias da lide, a condição 

socioeconômica das partes, bem como o grau de culpa do causador do 

dano, a gravidade e intensidade da ofensa moral, sendo que não olvidou 

da finalidade compensatória, pedagógica e preventiva da indenização. O 

valor fixado se molda à recomposição do dano, refletindo com adequação 

o instituto da justa reparação. Os critérios adotados pelo Douto 

magistrado, portanto, obedecem a orientação da doutrina e jurisprudência 

atual das Turmas Recursais, bem assim o valor respectivo, que não 

diverge da hodierna Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

detentor da atribuição de unificar a interpretação da lei federal. 9. Confira 

o precedente: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO 

QUANTUM ARBITRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.1. O 

Tribunal de origem condenou a instituição financeira, ora recorrente, ao 

pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00, 

em razão de negativação indevida do nome do autor em órgão restritivo de 

crédito.2. Constatado evidente exagero ou manifesta irrisão na fixação, 

pelas instâncias ordinárias, do montante indenizatório do dano moral, em 

flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

é possível a revisão, nesta Corte, de aludida quantificação. Precedentes.3. 

Consideradas as peculiaridades do caso em questão e os princípios retro 

mencionados, o quantum fixado pelo Tribunal a quo a título de danos 

morais mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos 

prejuízos advindos do evento danoso. 4. Destarte, ajustando-se o valor 

reparatório aos parâmetros adotados nesta Corte, e assegurando ao 

lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento indevido, 

restabeleço o valor indenizatório arbitrado na sentença de primeiro grau, 

fixando-o na quantia certa de R$5.000,00 (cinco mil reais). 5. Nas 

indenizações por danos moral, o termo inicial para a incidência da 

correção monetária é a data em que foi arbitrado o valor. In casu, a partir 

da sentença de primeiro grau. Precedentes.6. Recurso parcialmente 

conhecido e, nesta parte, provido."(REsp 648312 / PB ; RECURSO 

ESPECIAL 2004/0043180-0 Ministro JORGE SCARTEZZINI T4 - QUARTA 

TURMA DJ 09.10.2006 p. 307). 10. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. É como voto. (RI 408/2008, DRA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 17/04/2008, Publicado no DJE 

07/05/2008)” Destarte, levando-se em conta o caráter sancionatório da 

medida, o lapso temporal entre a data da inclusão do registro no cadastro 

de inadimplentes e a data do ajuizamento da ação, bem como a existência 

de outros cadastros de inadimplência posteriores em nome da, revela-se 

razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por 

danos morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa da parte autora. Deixo de adotar 

a estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do mérito para o 

fim de: A) DECLARAR a inexistência do contrato que originou a 

negativação do nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços 

de proteção ao crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício 

para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante 

de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta 

decisão, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) e incorrer 

no cometimento do crime de desobediência; B) CONDENAR a empresa 

Reclamada BANCO BRADESCO CARTÕES a pagar indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante DIEGO PEREIRA DOS SANTOS no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor com incidência de juros de 

1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 
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homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PERNET FELIPE (REQUERENTE)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000745-87.2018.8.11.0021. REQUERENTE: MARCIO PERNET FELIPE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO DO 

BRASIL S.A, onde a parte autora alega, em síntese, que permaneceu na 

fila de espera de atendimento da requerida por um período de 1 (uma) hora 

e 15 (quinze) minutos causando-lhe angústia e transtornos diversos de 

mero dissabor, pugnando ao final pela reparação a título de danos morais 

que entende ter sofrido em razão desses fatos. Pois bem. Da análise dos 

autos, concluo que o direito não milita em favor da parte autora; verifico 

que a mesma não obteve êxito em comprovar o dano moral alegado, isto é, 

se foi exposta a dor, sofrimento ou a exposição indevida em face de uma 

situação constrangedora. Há que se ressaltar que o Juiz quando da 

avaliação do dano moral, deve medir o grau de sequela produzido, a 

humilhação, a vergonha, as situações vexatórias, a posição social do 

ofendido, o cargo por ele exercido e a repercussão negativa em suas 

atividades, para que, posteriormente saiba dosar com justiça a 

condenação do ofensor. In casu, apesar de ter o Autor permanecido na 

fila pelo lapso temporal que registra, ou seja, por praticamente 1 (uma) 

hora e 15 (quinze), extrapolando o tempo que determina a Lei Municipal, 

entendo que esse fato não teve condão de ferir a sua suscetibilidade, de 

modo a causar-lhe intensa dor moral. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Desta feita, tenho que 

não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem 

como, o Requerente não comprovou que tenha sofrido qualquer prejuízo, 

fato este que afasta a ocorrência de dano moral. Verifica-se no caso em 

análise, tratar-se de transtornos diários inerentes ao cotidiano do homem 

comum; é certo que estes fatos são desagradáveis, causam desconforto, 

aborrecimentos; entretanto, não ensejam qualquer espécie de 

indenização, especialmente a referente ao dano moral. Ademais, é 

uníssono o entendimento de nossa Egrégia Turma Recursal neste sentido: 

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FILA DE BANCO - 

EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DO BANCO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS - EXIGÊNCIA DE PROVAS DE 

ABALO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. O tempo de espera em fila de Banco por tempo acima do limite 

legalmente previsto, embora configure ato irregular, não enseja, por si só, 

a responsabilização da Instituição Bancária por danos morais. Situação 

que não se enquadra na hipótese de dano moral in re ipsa e, portanto, 

exige comprovação dos danos morais, situação vexatória, humilhante ou 

violadora de direitos da personalidade.” (RI 483/2014, DR. MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014) Entendo que deve prevalecer o 

bom senso e uma análise criteriosa em qualquer situação trazida a Juízo, 

para assim, evitar enriquecimento sem causa e a proliferação de ações 

deste mesmo jaez. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que 

consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

PROPOSTAS PELA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo 

com julgamento do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRTON MULLER (REQUERENTE)

JULIANA BATISTA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000656-64.2018.8.11.0021. REQUERENTE: NAIRTON MULLER 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço consignar, inicialmente, estar 

o processo maduro e bem instruído a permitir o julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95. Por ordem cronológica, passo a análise das preliminares 

arguidas pela parte Requerida. I - DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA PERICIAL TÉCNICA A preliminar em comento não merece 

prosperar, uma vez que a necessidade da prova pericial, por si só, não é 

fator fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que 

ela é possível na hipótese prevista pelo Artigo 35, da Lei nº 9.099/95, 

senão vejamos: Artigo 35. "Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá 

inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de 

parecer técnico". Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. 

Trata-se AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT 

proposta por NAIRTON MULLER em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S/A, já 

devidamente qualificados. Pois bem. A ação deve ser julgada 

improcedente, senão vejamos. Da análise dos autos, bem como dos 

documentos acostados a ele, verifico que o direito não milita em favor da 

parte Requerente; assim é porque, compulsando os autos, verifico que a 

mesma não logrou êxito na comprovação de seu direito. O Requerente 

sustenta em sua inicial, que fora vítima de acidente de trânsito no dia 

11/12/2015, e que se encontra com debilidade permanente em decorrência 

do mesmo, conforme laudo de perícia acostado a inicial; perícia esta 

realizada em 07/03/2016, ou seja, 03 (três) meses após o referido sinistro. 

Verifico também, que a comunicação do referido sinistro junto a autoridade 

policial, ocorreu em 28/06/2016; em que pese a existência do laudo pericial 

atestando a Debilidade do Requerente, o mesmo não junta aos autos 

qualquer documento que demonstre que no período entre o acidente e 

realização da perícia, tenha passado por qualquer tipo de tratamento 

médico. Tal ônus lhe pertence: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. O fato de constar no 

artigo 5º da Lei 6.194/74, que para o recebimento da indenização basta 

simples prova do acidente e dano dele decorrente, não retira do 

Requerente, no caso sob análise, a obrigação de comprovar o nexo de 
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causalidade entre o acidente e dano que alega ter sofrido. Assim, entendo 

que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e o 

dano dele decorrente, uma vez que os documentos juntado aos autos não 

foram suficientes para comprovar que a alegada debilidade permanente 

tenha sido em decorrência do acidente de trânsito. Dessa forma, infere-se 

que é indevido o pagamento pela Requerida do seguro obrigatório - 

DPVAT, haja vista a não comprovação da qualidade de beneficiária do 

referido seguro. DISPOSITIVO Por todo o exposto e por tudo o mais que 

consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE AUTORA, com a 

extinção do processo com resolução do mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMITON OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

RICARDO ZANCANARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS 

DE VEICULOS AUTOMOTORES (REQUERIDO)

MARCO ANTONIO LEAL FARIAS VIEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000171-64.2018.8.11.0021. REQUERENTE: EMITON OLIVEIRA MACHADO 

REQUERIDO: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS 

PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Faço consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS proposta por EMITON 

OLIVEIRA MACHADO em face de ASSOCIACAO NACIONAL DE 

PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES 

onde o Reclamante alega, em síntese, que efetuou um contrato de seguro 

de veículo com a empresa Reclamada, entretanto, veio a sofrer um sinistro 

na estrada MT-24 em local não pavimentado ao qual veio a cair em uma 

vala, acionando para tanto os serviços disponíveis e contratados na 

apólice em decorrência do acidente. Aduz ainda que após acionar a 

empresa para cobertura do seguro, esta se recusou a efetuar os reparos 

no automóvel, sob a justificativa de estar transitando em rodovia não 

pavimentada no momento do acidente, o que segundo previsto na leonina 

cláusula 6, item 6.1, subitem 6.1.13 do “Regulamento da Associação”, 

geraria a não concessão do benefício pleiteado, motivando a propositura 

da presente ação. Citada, a empresa reclamada confirmou a existência da 

relação contratual, aduzindo, em apertada síntese, que a cobertura 

contratada não previa concessão de benefício para sinistros ocorridos em 

estradas não pavimentadas, bem como pela impossibilidade de indenizar 

em danos materiais e morais ante a inexistência de previsão contratual 

dessas hipóteses, motivo pela qual pugna pela improcedência de todos os 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que o Reclamante colacionou provas satisfatórias e suficientes 

a fim de amparar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

a juntada diversos documentos, tais como como boletim de ocorrência, 

documentos relativos ao sinistro, comprovantes de pagamento e apólice 

de seguro que corrobora com todas as alegações de sua inicial. De outra 

banda, verifico que a empresa Reclamada não logrou êxito em modificar 

os direitos da parte autora, ou seja, não comprovou a regularidade em 

negar assistência ao cliente ora consumidor, caracterizando assim falha 

na prestação de seus serviços e não cumprindo com o disposto no art. 

373, inciso II do NCPC. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Ademais, importante salientar que as cláusulas e 

condições estipuladas em contrato de adesão não são imunes à 

apreciação do poder judiciário. Verificado o abuso na prestação do 

serviço, é dever do poder judiciário prover meios para que o cliente ora 

consumidor não reste prejudicado, uma vez que é parte vulnerável na 

relação jurídica estabelecida. No caso ora em análise, impera registrar que 

a teor das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, art. 47, a 

interpretação das regras contratuais deve ser feita de maneira mais 

favorável ao consumidor. Nesta toada, não prospera as alegações da 

empresa reclamada no tocante ao sinistro ter ocorrido em estrada não 

pavimentada ante a inexistência de previsão contratual dessas hipóteses, 

uma vez que é público e notório que na região de Água Boa maior parte de 

suas vias são constituídas de terra e não pavimentadas. Assim, verifico 

que o presente processo não demanda maiores explicações, posto que 

restou devidamente comprovado falha na prestação do serviço da 

empresa requerida, em ofertar um serviço na hora da contratação e não 

disponibilizar quando o cliente ora autor requisitou, causando assim 

prejuízos de ordem moral e material. DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da 

empresa reclamada causou sim abalo emocional ao reclamante, abalo 

esse diverso de mero dissabor e passível de indenização, posto que não 

adotou as cautelas necessárias procedendo com a eficiente prestação do 

serviço em disponibilizar os reparos do veículo quando acionada pelo 

seguro contratado pelo autor. Em situação análoga, a jurisprudência de 

Nossa Egrégia Turma Recursal firmou o seguinte entendimento: “RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DESCUMPRIMENTO DE 

CONTRATO - COMPROVAÇÃO DE QUE O SEGURO ESTAVA EM VIGÊNCIA 

- DANO MORAL CONFIGURADO - INCLUSÃO DO DANO MORAL - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade 

do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos 

termos do art. 14, do CDC. A responsabilidade do fabricante e do 

fornecedor de produtos e serviços é objetiva e solidária, pelo que 

respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de 

serviço e vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC. 

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão de não terem 

os Recorridos logrado êxito em comprovar que o seguro estava vencido, 
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sendo que o Recorrente necessitava do carro para exercer seu trabalho e 

ficou prejudicado com a demora, sendo que o conserto só foi feito após o 

ajuizamento da presente ação, da qual emerge o dever de indenizar por 

danos morais. Reforma da sentença para incluir os danos morais. (RI 

862/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

10/12/2013, Publicado no DJE 19/12/2013)” " Impera constar que ante a 

omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida 

a título de indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios 

rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, 

devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento à 

realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta o desgaste 

emocional experimentado pela vítima, o caráter socioeducativo da medida, 

bem como demais circunstancias em que os fatos se desenvolveram, 

plausível a fixação da indenização em R$ 5.000 (cinco mil reais), ao qual 

apresenta-se moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DO DANO MATERIAL No que tange ao pedido de reparação a título 

de danos materiais, da mesma forma entendo que merece amparo, pois 

restou devidamente comprovado que devido a falha na prestação de 

serviços da empresa requerida o autor necessitou efetuar por conta 

própria reparos em seu veículo, bem como necessitou contratar locação 

de outro para poder trabalhar, diminuindo assim seu patrimônio. Assim, 

com base nas informações e demais documentos juntados aos autos pela 

parte autora, tal prejuízo consiste no valor de R$ 11.331,00 (onze mil, 

trezentos e trinta e um reais), ao qual deverão ser restituídos ao autor, 

devidamente atualizados. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo o 

mais que nos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para: 

B) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar a parte autora, a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, valor com incidência de 

juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença 

(súmula 362 STJ); C) CONDENAR a empresa Reclamada a pagar à parte 

autora a quantia de R$ 11.331,00 (onze mil, trezentos e trinta e um reais) a 

título de indenização por dano material, corrigidos pelo INPC desde a data 

do efetivo prejuízo e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 CC). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILAIR OLIVEIRA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000420-15.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ILAIR OLIVEIRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por ILAIR OLIVEIRA em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que é cliente da 

ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da internet, 

tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. Em sua contestação, a empresa Reclamada discorreu de 

forma absolutamente genérica fatos que não correspondem com aqueles 

narrados à inicial, razão pela qual não conheço as demais alegações. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, uma vez que apresentou contestação 

absolutamente genérica e não cumprindo assim com o disposto no art. 

373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 
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é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, bem como diante da 

veiculação de propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado os valores dos planos da parte reclamante sem o seu 

consentimento. Todavia, tendo em vista a escassez de elementos 

quantificadores do prejuízo amargado, não deve ocorrer a repetição do 

indébito. Isto porque a parte autora não mensurou na petição inicial o 

montante do valor total cobrado indevidamente pela empresa de telefonia 

ré e formulou pedido genérico, sendo que nos Juizados Especiais é 

vedada a prolação de sentença ilíquida, conforme a expressa disposição 

do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. ÔNUS DA RÉ. 

DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO 

ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, 

EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos documentos que embasam sua 

pretensão e conferem verossimilhança a seus argumentos (fls. 07/19). A 

ré, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a regularidade da 

inscrição do nome da autora no SPC (art. 333, II, do CPC). 2. Indenização 

por danos morais que se impõe, em decorrência do abalo de crédito 

sofrido, como função punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da 

conduta abusiva da requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação 

pacificada no STJ. 3. Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o 

enriquecimento sem causa da autora, observância os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e está em consonância com o valor 

adotado pelas Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a 

pretensão à devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 

9.099/95). No ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do 

mérito (art. 267 caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. 

III, ambos do CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: 

Edson Jorge Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” 

Por esta razão, merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em 

dobro. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante ILAIR OLIVEIRA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Caberá a parte Reclamada 

proceder com o cancelamento definitivo do plano de Internet da parte 

autora. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-65.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA RODRIGUES XAVIER (REQUERENTE)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000449-65.2018.8.11.0021. REQUERENTE: FERNANDA RODRIGUES 

XAVIER REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO A Reclamante propôs a presente ação 

objetivando ser ressarcida por danos morais que entende ter sofrido em 

razão de ter efetuado a matrícula de seu curso na instituição reclamada, 

aduzindo ainda que mesmo após efetuar o pagamento, esteve impedida de 

realizar as atividades. No mérito, a Reclamada aduz pela inocorrência de 

danos morais, visto que o bloqueio da matricula da Reclamante foi em 

decorrência do não pagamento das demais mensalidades, pois existiam 

débitos em aberto não adimplidos pela autora que impossibilitou a 

continuidade de acesso ao sistema e assim ocasionou o bloqueio, 

pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. O 

pedido autoral é improcedente, senão vejamos: O cerne da questão gira 

em torno do descontentamento da autora quando do bloqueio de sua 

matrícula e a impossibilidade de dar continuidade a seus estudos, 

entretanto, verifico por meio de toda documentação anexa pelas partes, 

notadamente pela empresa reclamada, essa logrou êxito em modificar os 

direitos da parte autora, colacionando diversas telas sistêmicas 

comprovando que o respectivo bloqueio deu-se em razão de diversos 

débitos das mensalidades em aberto, cumprindo assim com o disposto no 
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art. 373, inciso II do NCPC. Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem 

firmando o seguinte entendimento: “TJ-RN - Apelacao Civel AC 21159 RN 

2009.002115-9 (TJ-RN) Data de publicação: 05/05/2009 Ementa: CIVIL E 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO. CURSO EXTINTO PELA UNIVERSIDADE. 

ESCOLHA DE OUTRO CURSO PELA ALUNA. ADESÃO. MENSALIDADE 

ELEVADA. ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSA DE MATRÍCULA. 

CONDUTA QUE NÃO CARACTERIZA DANO MORAL. INDENIZAÇÃO 

INCABÍVEL. ASSEGURADO O DIREITO AO PAGAMENTO DA 

MENSALIDADE NO VALOR DO CURSO EXTINTO. RECURSO DA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DA ALUNA VISANDO A AUMENTAR O VALOR DA 

INDENIZAÇÃO PREJUDICADO.” Ademais, a parte autora não trouxe aos 

autos qualquer comprovante de pagamento das demais mensalidades a 

fim de justificar o ônus da prova a seu favor, uma vez que a versão 

apresentada é inverossímil e os documentos carreados aos autos são 

frágeis e insuficientes a fim de comprovar o aludido, razão pela qual 

indefiro o pedido de inversão. Tal ônus lhe pertence: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. 

Outrossim, cabe salientar que mostra-se desarrazoada a afirmação de 

que não conseguiu efetuar os pagamentos dos boletos, uma vez que nas 

próprias “printscreens” em anexo pela mesma, afirma que não pagou a 

negociação de janeiro, corroborando ainda mais com as afirmações da 

empresa Reclamada no tocante ao atraso dos pagamentos e a inequívoca 

inadimplência da parte autora. Por fim, importante dar relevo para o fato 

que a autora não impugnou a contestação apresentada, momento que 

tinha para contrapor as alegações da reclamada e comprovar a falha na 

prestação dos serviços dessa em efetuar o bloqueio de forma indevida de 

sua matrícula, sendo medida de rigor a improcedência de todos os pedidos 

da inicial. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

propostas pela parte autora, com a extinção do processo com resolução 

do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-84.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSENI SILVERIO DA SILVA DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000784-84.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DEUSENI SILVERIO DA SILVA 

DOS SANTOS CARDOSO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a 

ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por DEUSENI SILVERIO 

DA SILVA DOS SANTOS CARDOSO em face de TELEFONICA BRASIL S.A, 

onde a parte reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada 

prestadora de serviço de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem 

cumprindo rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia 

os valores devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, 

ao passar dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a 

receber faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa 

Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na 

cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os 

direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na 

cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as 

telas sistêmicas colacionadas em sua defesa não comprovam a 

disposição do sinal de 4G na cidade, ao contrário do amplamente 

propagado por meio de suas publicidades no comércio local, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 
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ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante DEUSENI SILVERIO DA SILVA DOS SANTOS CARDOSO no 

valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao 

mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 

STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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BRUNA ALBUQUERQUE DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1000564-86.2018.8.11.0021. REQUERENTE: BRUNA ALBUQUERQUE DE 

MOURA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e 

bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. 

A reclamada arguiu preliminares em sua defesa, de modo que passo a 

apreciá-las. Sustenta incompetência do juizado cível para julgar a matéria, 

pois a desconstituição dos fatos demandaria perícia ou vistoria técnica. 

Tal preliminar não deve prosperar, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Afastadas as preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-te de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por BRUNA ALBUQUERQUE DE MOURA 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., onde o autor alega ter recebido revisão de faturamento no importe 

R$ 4.564,92 (quatro mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e 

dois centavos), referentes ao período de 11/2015 a 04/2016 por suposta 

irregularidade capaz de causar faturamento inferior ao qual aduz não ter 

dado causa. Ao final a parte autora pugnou pela declaração de 

inexistência dos débitos e dos faturamentos lançados pela suposta 

irregularidade. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a reclamada 

está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. A 

demandada estava pretendendo a recuperação de receita (dita de 

consumo), deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL 

nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado 

dispositivo, abaixo transcrito: “Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

- TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando 

constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, 

exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] 

e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante 

recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, 

esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade 

que permita a comprovação do recebimento.” Contudo, da análise detida 

dos autos, verifica-se que a reclamada não procedeu da maneira 

estabelecida na norma supracitada, pois não acostou o TOI lavrado na 

presença do consumidor, violando os preceitos estabelecidos pela 

agência reguladora (ANEEL). Válido ainda ponderar que a norma 

estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a 

este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

Nesse sentido, in verbis: “Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, 

cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à 

comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a 

concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de 

energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob 

pena de ter que repará-lo por danos morais. (TJMT - Apelação Cível nº 
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29767/2009, Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).” Desta feita, a omissão em 

obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os 

procedimentos levados a efeito pela Reclamada na exata medida em 

simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. Referente ao tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem 

definindo: “Recurso Inominado nº 0068099-85.2013.811.0001 Origem: 

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: Leonardo Luz Moura 

Recorrida: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. Data do 

Julgamento: 25/04/2017 E M E N T A - RECURSO INOMINADO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - 

POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIOR - CONSUMIDOR NÃO 

NOTIFICADO PARA ACOMPANHAR A PERÍCIA NO INMETRO. COBRANÇA 

INDEVIDA - CONSUMO ATÍPICO DEMONSTRADO - NECESSIDADE DE 

RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - MERA COBRANÇA INDEVIDA - DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, 

desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o 

regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não 

ocorreu no caso em apreço. 1.O fornecimento de energia elétrica se 

caracteriza em serviço essencial, devendo ser prestado de forma 

adequada, eficiente e contínua, conforme dispõe o artigo 22 do CDC. 

2.Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a 

dívida se revela inexigível. 3.Havendo demonstração de cobrança em valor 

superior à media de consumo da unidade, sem provas da regularidade da 

aferição, torna-se necessária a retificação das faturas questionadas. 4.A 

parte reclamante, apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, não teve 

o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, portanto, 

não suportou situação ensejadora do dever de indenizar. 5.Para a 

configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a 

direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da 

Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 6.Recurso 

conhecido e parcialmente provido. “ Por assim, e por tudo que consta dos 

autos tenho que a reclamada não comprova suas alegações a ponto de 

justificar a recuperação de consumo lançada contra a requerente. No que 

tange ao pedido para retirada da titularidade do nome da reclamante da 

respectiva unidade consumidora, tenho que não merece acolhimento, uma 

vez que não trouxe aos autos qualquer comprovação de que tenha 

efetuado a locação do imóvel a terceiros. Tal ônus lhe pertence: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; ...”. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com 

a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de DECLARAR 

a inexigibilidade e inexistência do débito que originou a negativação do 

nome da parte autora nos bancos de dados dos serviços de proteção ao 

crédito (SPC) e congêneres, com a expedição de ofício para os 

respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus 

registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, 

sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais) e incorrer no 

cometimento do crime de desobediência. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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LUCIANO ALMEIDA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000749-27.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE AMILTON PEREIRA 

LOURENCO REQUERIDO: LUCIANO ALMEIDA FERREIRA DA SILVA Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora manifestou 

informando que recebeu a totalidade do débito, requerendo assim o 

arquivamento do feito. Assim sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea 

a do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 

40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-47.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE FREITAS VIEIRA (REQUERENTE)

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

8010216-47.2014.8.11.0021. REQUERENTE: EDSON DE FREITAS VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc Dispensado o relatório, conforme disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. em razão de suposta omissão na sentença, a qual 

consiste na ausência de apreciação da tese de defesa, uma vez que o 

Embargado elaborou os cálculos com os juros e correção da data do 

evento danoso, sendo que somente a correção seria do evento danoso e 

os juros seriam da data da citação. Pois bem. Em que pese os argumentos 

expendidos pela Embargante, estes não prosperam e verifico ter o condão 

de rediscussão do mérito. Isto porque no provimento jurisdicional ora 

combatido foi reconhecida a incidência de multa e honorários do art.523 do 

NCPC sobre o saldo remanescente, conforme fundamentos já contidos na 

sentença proferida. Os presentes Embargos tem evidente cunho 

protelatório, uma vez que, deixam de apontar qualquer omissão na 

sentença questionada, limitando-se na tentativa de rediscutir o mérito, qual 

seja, alegada ausência de prova do dano moral, sendo que o meio cabível 

seria o Recurso Inominado. Neste sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS 

MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 

1.026, §2º DO CPC. RECURSO NÃO ACOLHIDO. Se no acórdão não há o 

vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração 

não deve ser acolhido.Hipótese em que os embargos opostos são 

manifestamente protelatórios, razão pela qual se aplica a regra do §2º do 

art. 1.026 do CPC. (TJMT - Procedimento do Juizado Especial Cível 

467193520158110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

27/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017 - grifo nosso).” No voto do 

acórdão acima ementado o douto Magistrado relator destacou: “Portanto, 

no presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o 

inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a 

sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 397 de 886



embargos de declaração. Desse modo, não vislumbro a existência do 

alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o 

julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em 

Lei.” Por derradeiro, no caso é certo que o voto condutor do acórdão 

enfrentou fundamentadamente a responsabilidade da embargante, razão 

pela qual reconheço os embargos de declaração como manifestamente 

protelatórios e, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC, CONDENO a parte 

Embargante a pagar ao Embargado a multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor atualizado da causa. Outrossim, é imperioso salientar que a via de 

embargos declaratórios não constitui ferramenta adequada para 

solucionar inconformismo diante da decisão atacada. Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO 

ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. O 

Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea 

para sanar obscuridade, contradição e omissão, não tendo a finalidade de 

solucionar o inconformismo da parte embargante. 2. Embargos conhecidos 

e rejeitados (ED 1154/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 

16/07/2014)” DISPOSITIVO Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora 

lançada, uma vez que estes visam tão somente a rediscussão do mérito, o 

que é vedado pela via ora adotada e CONDENO a parte Embargante, ao 

pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa à parte embargada, conforme disposto no art. 1.026, § 2º do CPC. 

Às providências necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de Agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000852-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

DIVINA ALVES PATROCINIO (REQUERENTE)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000852-68.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DIVINA 

ALVES PATROCINIO O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará conforme postulado, 

eis que apresentada procuração com poderes específicos, com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-47.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010259-47.2015.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO 

MENDES DA SILVA O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará conforme postulado, 

eis que apresentada procuração com poderes específicos, com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001346-30.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

GERALDINA PEREIRA NUNES O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará conforme postulado, 

eis que apresentada procuração com poderes específicos, com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001363-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

GEOVANE RODRIGUES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001363-66.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: GEOVANE 

RODRIGUES DE CARVALHO O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará conforme postulado, 

eis que apresentada procuração com poderes específicos, com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA DE ASSIS MACHADO (REQUERENTE)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001697-03.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DE FATIMA DE ASSIS MACHADO O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará 

conforme postulado, eis que apresentada procuração com poderes 

específicos, com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato 

do alvará. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA DE ASSIS MACHADO (REQUERENTE)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001697-03.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DE FATIMA DE ASSIS MACHADO O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará 

conforme postulado, eis que apresentada procuração com poderes 

específicos, com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato 

do alvará. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-41.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

REGINALDA MOTA PASSOS (REQUERENTE)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001397-41.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

REGINALDA MOTA PASSOS O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará conforme postulado, 

eis que apresentada procuração com poderes específicos, com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001419-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

LOURIVALDO GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001419-02.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

LOURIVALDO GONCALVES DA SILVA O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 
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dispensado o registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará 

conforme postulado, eis que apresentada procuração com poderes 

específicos, com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato 

do alvará. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002003-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOUGLAS FERNANDES MENEGATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1002003-69.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MAYCON DOUGLAS FERNANDES MENEGATTI O artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se 

a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará 

conforme postulado. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001968-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE CEZERE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001968-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SHEILA 

DE CEZERE O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê 

expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará conforme postulado. 

Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente 

de nova deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-48.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

TANIA BENEDITA CORREIA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICOBRA COBRANCA LTDA (REQUERIDO)

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010106-48.2014.8.11.0021 REQUERENTE: SANDRA 

APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA Autorizo a expedição de alvará 

conforme postulado. Segue, anexo, o extrato do alvará. Sendo cumprida a 

obrigação constante na decisão resolutiva de mérito, julgo extinto o 

cumprimento de sentença. Sem custas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010160-43.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DA SILVA MANSO GOMES (EXEQUENTE)

ESTER DA SILVA MANSO GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COCALINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010160-43.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ESTER DA 

SILVA MANSO GOMES O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará conforme postulado. 

Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente 

de nova deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de 

agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SILVA TAVARES (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001467-58.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

FRANCISCO SILVA TAVARES O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 
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dispensado o registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará 

conforme postulado, eis que apresentada procuração com poderes 

específicos, com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato 

do alvará. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001460-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

CLEMILDA MINEVINO GALDIOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001460-66.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

CLEMILDA MINEVINO GALDIOLI O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará 

conforme postulado, eis que apresentada procuração com poderes 

específicos, com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato 

do alvará. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CASSIA PEREIRA CAMARA (REQUERENTE)

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000595-43.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

FABIANA CASSIA PEREIRA CAMARA O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará 

conforme postulado, eis que apresentada procuração com poderes 

específicos, com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato 

do alvará. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-13.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO ALCOLEA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000597-13.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARCO 

ANTONIO ALCOLEA O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará conforme postulado, 

eis que apresentada procuração com poderes específicos, com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001939-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

SOLANGE ALMEIDA MAIA (REQUERENTE)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001939-59.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

SOLANGE ALMEIDA MAIA O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará conforme postulado, 

eis que apresentada procuração com poderes específicos, com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001696-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

TANIA THAIS GUERRA FERREIRA (REQUERENTE)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 1001696-18.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TANIA 

THAIS GUERRA FERREIRA O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará conforme postulado, 

eis que apresentada procuração com poderes específicos, com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONORA GUERRA PARREIRA (REQUERENTE)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001936-07.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LEONORA GUERRA PARREIRA O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará 

conforme postulado, eis que apresentada procuração com poderes 

específicos, com firma reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato 

do alvará. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

ANA MARIA LUCAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000597-76.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ANA 

MARIA LUCAS O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê 

expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará conforme postulado, 

eis que apresentada procuração com poderes específicos, com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA GRASIELLA SILVA FARIA (REQUERENTE)

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001014-63.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ROSANA GRASIELLA SILVA FARIA O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que houvera a 

quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no 

presente processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Autorizo a expedição de alvará 

conforme postulado. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-36.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO ALMEIDA SOUSA (REQUERENTE)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001365-36.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

ANTONIO ALMEIDA SOUSA O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição do alvará conforme postulado, 

eis que presente poderes específicos para tal, em procuração com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 
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Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-36.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO ALMEIDA SOUSA (REQUERENTE)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001365-36.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

ANTONIO ALMEIDA SOUSA O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição do alvará conforme postulado, 

eis que presente poderes específicos para tal, em procuração com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001461-51.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ANDERSON BIBERG (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001461-51.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ANDERSON BIBERG O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição do alvará conforme postulado, 

eis que presente poderes específicos para tal, em procuração com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010314-32.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA FERREIRA DA LUZ (EXEQUENTE)

BRUNO PIRES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010314-32.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: ARMINDA 

FERREIRA DA LUZ Autorizo a expedição do alvará conforme postulado. 

Segue, anexo, o extrato do alvará. Sendo cumprida a obrigação constante 

na decisão resolutiva de mérito, julgo extinto o cumprimento de sentença. 

Sem custas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 28 

de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-19.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LUNA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001586-19.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

VANDERLEI LUNA O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê 

expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição do alvará conforme postulado, 

eis que presente poderes específicos para tal, em procuração com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001422-54.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

IONE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001422-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IONE 

PEREIRA DA SILVA O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 
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processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição do alvará conforme postulado, 

eis que presente poderes específicos para tal, em procuração com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001613-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

JOAO MILTON PIMENTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001613-02.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: JOAO 

MILTON PIMENTA O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê 

expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição do alvará conforme postulado, 

eis que presente poderes específicos para tal, em procuração com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

MARCELO ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001501-33.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARCELO ROMAO DA SILVA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 

de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante 

concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo 

Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa disposição 

legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso 

dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com 

a propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo 

termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do 

regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram 

uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação 

é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo 

nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 28 

de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013324-21.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE EVANGELISTA GONCALVES (EXEQUENTE)

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8013324-21.2013.8.11.0021 EXEQUENTE: ELIENE 

EVANGELISTA GONCALVES O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição do alvará conforme postulado 

na procuração constante nos autos. Segue, anexo, o extrato do alvará. 

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013324-21.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE EVANGELISTA GONCALVES (EXEQUENTE)

JOSE RENATO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8013324-21.2013.8.11.0021 EXEQUENTE: ELIENE 

EVANGELISTA GONCALVES O artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: 

(...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 
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Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição do alvará conforme postulado 

na procuração constante nos autos. Segue, anexo, o extrato do alvará. 

Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

PJE/TJMT. Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001455-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ROSENA FERNANDES DE SENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001455-44.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ROSENA 

FERNANDES DE SENA O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição do alvará conforme postulado, 

eis que presente poderes específicos para tal, em procuração com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001455-44.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

ROSENA FERNANDES DE SENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001455-44.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ROSENA 

FERNANDES DE SENA O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito que houvera a quitação da obrigação. 

Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Autorizo a expedição do alvará conforme postulado, 

eis que presente poderes específicos para tal, em procuração com firma 

reconhecida em cartório. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000752-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIEJE SANTINI (EXECUTADO)

LIELE SANTINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000752-79.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: VAGNER 

APARECIDO BOTELHO MUNIZ O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito que houvera a quitação 

da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente 

processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA 

a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Autorizo a expedição do alvará 

conforme postulado. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000752-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIEJE SANTINI (EXECUTADO)

LIELE SANTINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000752-79.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: VAGNER 

APARECIDO BOTELHO MUNIZ O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito que houvera a quitação 

da obrigação. Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente 

processo a não ser declarar a sua extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA 

a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Autorizo a expedição do alvará 

conforme postulado. Segue, anexo, o extrato do alvará. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se e, 

após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010324-08.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DINIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAVORITA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010324-08.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARCELO DINIZ DE OLIVEIRA Alega o autor, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais, razão pela qual requer os 
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benefícios da justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que: Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a parte requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Nesse passo e 

considerando que já houvera a renúncia ao prazo recursal, nada mais 

havendo a ser convencionado, de rigor o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo. O artigo 2º caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 

2015 (Código de Processo Civil) especifica que: Art. 2o O processo 

começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo 

as exceções previstas em lei. Por impulso oficial deve-se considerar que, 

sendo o processo um instituto de direito público, é natural que o juiz dê 

andamento ao procedimento independentemente da provocação das 

partes, eis que o princípio da inércia da jurisdição é aplicável somente ao 

ato de iniciar o processo. Analisando os presentes autos, é possível 

perceber que o impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta 

prejudicado, seja porque – na presente fase processual – nada mais resta 

a fazer no presente feito, ou porque há clara inércia da parte. Portanto, 

vindo os autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser 

determinado no feito é o seu arquivamento. Diante do exposto, determino o 

arquivamento definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no 

relatório estatístico e demais providências necessárias, conforme 

determinam as regras de regência cartorária, notadamente àquelas 

impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º 

Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010128-72.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZILIA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

THANYA ALVES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JOSE DA SILVA - O RUTIATABA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010128-72.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: NEUZILIA 

DOS SANTOS SILVA Tratam-se os presentes autos de 

execução/processo em fase executiva onde, tentada a citação do 

executado, esta restara negativa. O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar que: § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Infere-se 

de tal regramento que, no âmbito dos juizados especiais, não sendo 

localizado o devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente 

remetendo-se o exequente às vias ordinárias, eis que naquela seara 
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procedimental inviável é a citação por edital, conforme artigo 18, parágrafo 

2º da legislação de regência. Diante do exposto, em razão do não 

encontro do devedor, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

honorários, nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de 

regência. Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica 

PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de documentos à parte 

exequente. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010144-60.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANTONIO DE CAMARGOS FRANCO (EXEQUENTE)

DANIELA DINIZ LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELCIDES TAPETY DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010144-60.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: 

LEONARDO ANTONIO DE CAMARGOS FRANCO Inicialmente, oficie-se ao 

Tabelionato de Notas e Protestos desta Comarca para que leve a protesto 

o título judicial executado nestes autos. Sem prejuízo, de rigor o 

arquivamento do feito. Isso porque, instado a manifestar-se a exequente 

afirmou desconhecer a existência de bens do executado passíveis de 

penhora, não havendo, portanto, medida útil ao prosseguimento do feito. O 

artigo 921, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), especifica que: Art. 921. Suspende-se a execução: (…) III 

- quando o executado não possuir bens penhoráveis; Analisando referido 

dispositivo, vê-se que a suspensão mencionada pode – e deve – ser 

determinada pelo próprio juiz, sempre que o feito executivo esteja em uma 

fase onde não seja verificada qualquer efetividade. Na fase em que o 

processo encontra-se suspenso em razão de tal intercorrência, não há o 

transcurso do prazo prescricional, nos moldes do que determina o 

parágrafo 1º do referido dispositivo regencial. Por outro lado, o artigo 921, 

em seu parágrafo 2º, reza que: § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) 

ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens 

penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Analisando em 

conjunto referidos dispositivos, conclui-se que, determinada de ofício a 

suspensão, deve o exequente ser intimado, quando então o feito ficará 

suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, sem que transcorra o prazo 

prescricional. Findo referido interstício, independentemente de intimação 

do exequente, os autos devem ser remetidos ao arquivo, para que lá 

aguardem a prescrição intercorrente (artigo 921, parágrafo 4º), sendo 

possibilitado (artigo 921, parágrafo 3º) o seu desarquivamento à qualquer 

tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor. Porém, o que se 

mostra deveras inócuo é a determinação de encaminhamento dos autos 

ao arquivo provisório para, após 01 (um) ano, ser ele encaminhado ao 

arquivo definitivo. Ora, se não exige, a lei, a intimação do exequente após 

o transcurso do prazo de suspensão e antes da efetivação do 

arquivamento (artigo 921, parágrafo 4º), o que se pode concluir é que, 

não sendo encontrados bens do devedor, obrigatoriamente os autos 

serão arquivados após a sua suspensão provisória. Entretanto, 

independentemente de estar o feito na fase de suspensão - artigo 921, 

inciso III do Código de Processo Civil - ou arquivado, o próprio regramento 

de regência possibilita o desarquivamento dos autos (ou a cessação de 

sua suspensão, evidentemente), acaso sejam localizados bens em nome 

do devedor, passíveis de penhora. Assim, a determinação legal de 

mantença da suspensão do feito por um ano para, de forma automática, 

ser ele remetido ao arquivo após o transcurso do prazo é, ao nosso ver, 

um conjunto de movimentos processuais inúteis. Ora, mostra-se muito 

mais condizente com uma dinâmica processual célere que sejam os autos 

arquivados desde já, com a expressa menção de suspensão do prazo 

prescricional pelo período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de 

serem eles desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias 

quaisquer posteriores movimentações processuais. Mister ressaltar que o 

encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo não extingue a 

execução, eis que a presente decisão não detém cunho meritório, 

podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – a 

qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 

ano, conforme será determinado na presente decisão. Diante de todo o 

exposto, determino desde já o arquivamento dos autos. Determino que o 

prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo período de 01 

(um) ano contado do pedido de suspensão da execução, devendo a 

Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal determinação. Fica 

facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer tempo, 

acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o artigo 

921, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. Intime-se o exequente e, 

após, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010233-49.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GNOATTO FLOSS (EXEQUENTE)

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J RIBEIRO BEZERRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010233-49.2015.8.11.0021 EXEQUENTE: LUCIANA 

GNOATTO FLOSS Tratam-se os presentes autos de execução/processo 

em fase executiva onde, tentada a citação do executado, esta restara 

negativa. O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1.995, é claro ao especificar que: § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Infere-se de tal regramento que, 

no âmbito dos juizados especiais, não sendo localizado o devedor, deve o 

feito ser extinto, eventualmente remetendo-se o exequente às vias 

ordinárias, eis que naquela seara procedimental inviável é a citação por 

edital, conforme artigo 18, parágrafo 2º da legislação de regência. Diante 

do exposto, em razão do não encontro do devedor, extingo o presente 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da 

Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput 

do citado regramento de regência. Considerando que o feito tramita na 

plataforma eletrônica PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de 

documentos à parte exequente. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-97.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA RODRIGUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000421-97.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LEILA RODRIGUES TEIXEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 
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Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por LEILA RODRIGUES TEIXEIRA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, cumpre salientar que o 

registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de telefonia e 

Internet. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem as 

cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 
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indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante LEILA 

RODRIGUES TEIXEIRA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a parte Reclamada proceder 

com o cancelamento definitivo do plano de internet da parte autora. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-67.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

MIKAEL GARBO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000423-67.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MIKAEL GARBO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, 

visto que se confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por MIKAEL GARBO 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia 

móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a 

sua obrigação contratual, pagando em dia os valores devidos em 

contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses 

e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber faturas em 

valores mais elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem 

sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que 

esse problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água 

Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando 

tentam ligar em seu número, recebem a mensagem automática 

mencionando que o telefone encontra-se desligado, bem como pela 

disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação de 

propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna 

os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal 

na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de 

indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa 

Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na 

cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os 

direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na 

cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Insta 

pontuar, que as telas sistêmicas apresentadas só teriam valor se 

estivessem acompanhadas de demais documentos probatórios. Os 

documentos deveriam ter acompanhado a contestação, o que não 

ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 
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negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, bem como diante da 

veiculação de propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado os valores dos planos da parte reclamante sem o seu 

consentimento. Todavia, tendo em vista a escassez de elementos 

quantificadores do prejuízo amargado, não deve ocorrer a repetição do 

indébito. Isto porque a parte autora não mensurou na petição inicial o 

montante do valor total cobrado indevidamente pela empresa de telefonia 

ré e formulou pedido genérico, sendo que nos Juizados Especiais é 

vedada a prolação de sentença ilíquida, conforme a expressa disposição 

do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. ÔNUS DA RÉ. 

DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO 

ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, 

EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos documentos que embasam sua 

pretensão e conferem verossimilhança a seus argumentos (fls. 07/19). A 

ré, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a regularidade da 

inscrição do nome da autora no SPC (art. 333, II, do CPC). 2. Indenização 

por danos morais que se impõe, em decorrência do abalo de crédito 

sofrido, como função punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da 

conduta abusiva da requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação 

pacificada no STJ. 3. Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o 

enriquecimento sem causa da autora, observância os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e está em consonância com o valor 

adotado pelas Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a 

pretensão à devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 

9.099/95). No ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do 

mérito (art. 267 caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. 

III, ambos do CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: 

Edson Jorge Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” 

Por esta razão, merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em 

dobro. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante MIKAEL GARBO no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a parte Reclamada 

proceder com o cancelamento definitivo do plano de Internet da parte 

autora. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

WENES ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000876-62.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WENES ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por WENES ROSA DA 

SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora de serviço 

de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 
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rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro, bem como testes de medidores de velocidade 

que comprovam a falha completa na prestação dos serviços de Internet. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, discorrendo de forma absolutamente 

genérica por negativa geral e não cumprindo assim com o disposto no art. 

373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, bem como diante da 

veiculação de propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante WENES 

ROSA DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta 

sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001387-94.2017.8.11.0021 REQUERENTE: GISLENE GASPERINI KNOPF 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 
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relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por GISLENE 

GASPERINI KNOPF em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora reclamada prestadora 

de serviço de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado, entretanto, ao passar 

dos meses e analisar suas faturas, percebeu que começou a receber 

faturas em valores mais elevados do que o contratado, sem seu 

consentimento e sem sua solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a parte Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com apresentação de cartazes e panfletos de 

lojas credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes 

de Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo 

assim o consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa 

Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na 

cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os 

direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na 

cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as 

telas sistêmicas colacionadas em sua defesa atestam que no município 

somente dispõe do sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do 

amplamente propagado por meio de suas publicidades no comércio local, 

não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Insta 

pontuar, que as telas sistêmicas apresentadas só teriam valor se 

estivessem acompanhadas de demais documentos probatórios. Os 

documentos deveriam ter acompanhado a contestação, o que não 

ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, bem como diante da 

veiculação de propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado os valores dos planos da parte reclamante sem o seu 

consentimento. Todavia, tendo em vista a escassez de elementos 

quantificadores do prejuízo amargado, não deve ocorrer a repetição do 

indébito. Isto porque a parte autora não mensurou na petição inicial o 

montante do valor total cobrado indevidamente pela empresa de telefonia 

ré e formulou pedido genérico, sendo que nos Juizados Especiais é 

vedada a prolação de sentença ilíquida, conforme a expressa disposição 

do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. ÔNUS DA RÉ. 

DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO 

ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, 

EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos documentos que embasam sua 
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pretensão e conferem verossimilhança a seus argumentos (fls. 07/19). A 

ré, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a regularidade da 

inscrição do nome da autora no SPC (art. 333, II, do CPC). 2. Indenização 

por danos morais que se impõe, em decorrência do abalo de crédito 

sofrido, como função punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da 

conduta abusiva da requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação 

pacificada no STJ. 3. Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o 

enriquecimento sem causa da autora, observância os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e está em consonância com o valor 

adotado pelas Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a 

pretensão à devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 

9.099/95). No ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do 

mérito (art. 267 caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. 

III, ambos do CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: 

Edson Jorge Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” 

Por esta razão, merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em 

dobro. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante REQUERENTE: GISLENE GASPERINI KNOPF no valor de R$ 

3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir 

da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a 

parte Reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano de 

Internet da parte autora. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010123-84.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL GLUFKE (EXEQUENTE)

DANIELA DINIZ LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C.C. PAVIMENTADORA LTDA (EXECUTADO)

CLAUDIA MARTINS DE BITENCOURT (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010123-84.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: RAUL GLUFKE EXECUTADO: 

C.C. PAVIMENTADORA LTDA Vistos, etc. Não tendo a parte exequente 

impulsionado o processo quando necessário, mesmo tendo sido devida e 

tempestivamente intimada, fora determinado trazer aos autos memória de 

cálculo do que entende devido. Mesmo após sua intimação, a parte não se 

manifestou, estando o feito sobrestado unicamente em razão da inércia do 

interessado. Portanto, vemos que o abandono da causa pela parte 

exequente é motivo apto à extinção do processo em razão da quitação da 

obrigação. DISPOSITIVO Assim sendo, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DA 

PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, 

alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da 

sentença. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-98.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

VICENTE RUBIN (REQUERENTE)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

ANDERSON VALENTE ARAUJO (ADVOGADO(A))

FABIO RIBEIRO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001432-98.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VICENTE 

RUBIN Trata-se o presente de embargos de declaração ajuizados pela 

parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. Conforme 

expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código de 

Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1001950-88.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ADRIANA GONZALES SOUSA, A. GONZALES SOUSA - ME 

PROCURADOR: LAIS BENTO DE RESENDE Trata-se o presente de 

embargos de declaração ajuizados pela parte em razão da sentença 

proferida nos presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no 

artigo 494, inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a 

sentença – que no presente caso, conforme salientado no próprio 

provimento, deu-se com a inclusão de seus termos no sistema 

informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz alterá-la - quando não 

for para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo - por meio de 

embargos de declaração. Vê-se que os embargos tem o condão de, 

eventualmente e em razão de seu possível efeito infringente, modificar a 

sentença. No entanto, o mesmo regramento de regência citado, em seu 

artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010392-65.2010.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RONEL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOVERAL FRANCISCO LOPES (ADVOGADO(A))

LAZARA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA (EXECUTADO)

ELSON ANTONIO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010392-65.2010.8.11.0021 EXEQUENTE: RONEL 

COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP O artigo 840 caput da lei n.º 

10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao 

aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio 

mediante concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação 

pelo Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa 

disposição legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. 

No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação. No entanto, conforme se 

verifica pelo termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 

caput do regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, 

avençaram uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja 

negociação é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira 

como foi celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil 

pátrio, sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a 

questão lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

efetivado entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Em razão da natureza do presente 

provimento, concito as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, 

cientes que, em caso de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos 

próprios autos, conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários 

advocatícios. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Dispensada a intimação das partes, nos termos 

do provimento n.º 20/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) dias, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova deliberação judicial. 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001775-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001775-94.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO DOS SANTOS 

FERNANDES REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Não tendo a parte autora impulsionado o 

processo quando necessário, mesmo tendo sido devida e 

tempestivamente intimada a emendar a inicial com os documentos 

necessários, a parte manteve-se inerte e não se manifestou, estando o 

feito sobrestado unicamente em razão da inércia do interessado, 

conforme atesta certidão de id 13231815. Portanto, vemos que o 

abandono da causa pela parte autora é motivo apto à extinção do 

processo sem resolução de mérito. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PRESENTE PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 
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9.099/95. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO LUIZ MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000425-37.2018.8.11.0021 REQUERENTE: SEBASTIAO LUIZ MARTINS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por SEBASTIAO LUIZ MARTINS em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. 

De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto 

no art. 373, inciso II do NCPC. Insta pontuar, que as telas sistêmicas 

apresentadas só teriam valor se estivessem acompanhadas de demais 

documentos probatórios. Os documentos deveriam ter acompanhado a 

contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Desta feita, entendo que Reclamada 

agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, bem como diante da 

veiculação de propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 
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danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado os valores dos planos da parte reclamante sem o seu 

consentimento. Todavia, tendo em vista a escassez de elementos 

quantificadores do prejuízo amargado, não deve ocorrer a repetição do 

indébito. Isto porque a parte autora não mensurou na petição inicial o 

montante do valor total cobrado indevidamente pela empresa de telefonia 

ré e formulou pedido genérico, sendo que nos Juizados Especiais é 

vedada a prolação de sentença ilíquida, conforme a expressa disposição 

do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. ÔNUS DA RÉ. 

DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO 

ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, 

EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos documentos que embasam sua 

pretensão e conferem verossimilhança a seus argumentos (fls. 07/19). A 

ré, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a regularidade da 

inscrição do nome da autora no SPC (art. 333, II, do CPC). 2. Indenização 

por danos morais que se impõe, em decorrência do abalo de crédito 

sofrido, como função punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da 

conduta abusiva da requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação 

pacificada no STJ. 3. Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o 

enriquecimento sem causa da autora, observância os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e está em consonância com o valor 

adotado pelas Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a 

pretensão à devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no 

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 

9.099/95). No ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do 

mérito (art. 267 caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. 

III, ambos do CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: 

Edson Jorge Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” 

Por esta razão, merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em 

dobro. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante SEBASTIAO LUIZ MARTINS no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a parte 

Reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano de Internet da 

parte autora, devendo manter o número na modalidade Pré-Paga. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000424-52.2018.8.11.0021 REQUERENTE: NELSON MARTINS DA COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a 

preliminar no tocante a não inversão do ônus da prova, pois verifico que o 

autor trouxe aos autos documentos suficientes a fim de amparar a 

verossimilhança de suas alegações. Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por NELSON MARTINS DA COSTA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é cliente da ora reclamada prestadora de serviço de telefonia móvel e da 

internet, tempo em que vem cumprindo rigorosamente com a sua obrigação 

contratual, pagando em dia os valores devidos em contraprestação ao 

serviço contratado, entretanto, ao passar dos meses e analisar suas 

faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, sem seu consentimento e sem sua 

solicitação. Aduz ainda pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim pela reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 
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nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a parte 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

apresentação de cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela 

Reclamada que comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao 

menos oferecer o produto na região, induzindo assim o consumidor a erro, 

bem como testes de medidores de velocidade que comprovam a falha 

completa na prestação dos serviços de Internet. De outra banda, verifico 

que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o sinal de 

telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para 

modificar os direitos da parte autora, bem como a disposição do sinal de 

Internet 4G na cidade conforme amplamente propagado, ônus que lhe 

incumbia, apresentando uma defesa absolutamente genérica e não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

satisfatória. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado os valores dos 

planos da parte reclamante sem o seu consentimento. Todavia, tendo em 

vista a escassez de elementos quantificadores do prejuízo amargado, não 

deve ocorrer a repetição do indébito. Isto porque a parte autora não 

mensurou na petição inicial o montante do valor total cobrado 

indevidamente pela empresa de telefonia ré e formulou pedido genérico, 

sendo que nos Juizados Especiais é vedada a prolação de sentença 

ilíquida, conforme a expressa disposição do artigo 38, parágrafo único da 

Lei nº 9.099/95. Corroborando: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

SPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO ILÍQUIDO QUANTO À 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO ILÍQUIDA. INADMISSIBILIDADE DE 

PROFERIR DECISÃO ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO 

PARCIAL DO FEITO, EX OFFICIO. 1. . A autora juntou aos autos 

documentos que embasam sua pretensão e conferem verossimilhança a 

seus argumentos (fls. 07/19). A ré, por sua vez, não logrou êxito em 

comprovar a regularidade da inscrição do nome da autora no SPC (art. 

333, II, do CPC). 2. Indenização por danos morais que se impõe, em 

decorrência do abalo de crédito sofrido, como função 

punitivo-pedagógica, a fim de evitar a reiteração da conduta abusiva da 

requerida. Dano in re ipsa, conforme orientação pacificada no STJ. 3. 

Quantum indenizatório fixado em patamar que evita o enriquecimento sem 

causa da autora, observância os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e está em consonância com o valor adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. 4. Inviável a pretensão à 

devolução de valores, por ser inadmissível decisão ilíquida no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis (parágrafo único do art. 38 Lei n. 9.099/95). No 

ponto, deve ser extinto o processo sem a resolução do mérito (art. 267 

caput , inc. I, c/c art. 295 caput, inc. I, parágrafo único, inc. III, ambos do 

CPC). (TJ-RS - Recurso Cível: 71002705432 RS, Relator: Edson Jorge 

Cechet, Data de Julgamento: 27/10/2011, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2011)” Por esta razão, 

merece ser rejeitada a pretensão inicial de restituição em dobro. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

REQUERENTE: NELSON MARTINS DA COSTA no valor de R$ 3.000 (três 

mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá a parte 

Reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano de Internet da 

parte autora, devendo manter o número na modalidade pré-paga. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 28 de agosto de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 26345 Nr: 794-63.2009.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa Neto, João Amir Brizolla 

Graminho, Robson Vilela dos Santos, Moacir Martins, Rogério Morais Padin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAIA 

EDUARDO - OAB:14159, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 

3573-B

 Intimar o(a,s) Advogado(a,s) do(s) Réu(s) para SESSÃO DE 

JULGAMENTO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL POPUPAR DO JÚRI Designada 

para o Dia 19 de Setembro de 2018, às 08:00 horas(MT), no Auditório do 

Júri no Edifício do Fórum de Água Boa-MT.

Celma Guimarães

Téc. Jud.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000327-55.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES CARVALHO FRAGA & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

MAGNUM MORAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Comarca de Alto Araguaia (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000327-55.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: DIOGENES CARVALHO FRAGA & CIA. LTDA - ME 

REQUERIDO: JUIZO DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA Código n.º 

1000327-55.2018 Vistos. Trata-se de requerimento de Alvará Judicial 

requerido por Diógenes Carvalho Fraga – ME (Colégio Objetivo – Unidade 

Pequeno Príncipe) para realização do evento denominado “FESTA DA 

PRIMAVERA”, a ser realizado na sede do Espaço Vista Bela, localizado na 

Rua Jerônimo Samita Maia, n.° 2.079, Bairro Dom Bosco, Alto Araguaia – 

MT, a partir das 19h30min do dia 01 de setembro de 2018 e com 

encerramento previsto para 04h00min do dia 02 de setembro de 2018. É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. Este Juízo da Infância e Juventude de 

Alto Araguaia – MT, nos termos do artigo 149 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente regulamentou por meio da Portaria n.° 02/2017 a entrada e a 

permanência de adolescentes e a participação de crianças e 

adolescentes em Eventos Públicos Festivos e fixou diretrizes para 

orientação e fiscalização de estabelecimentos comerciais, sobre a 

proteção dos interesses da pessoa em desenvolvimento. Constato que o 

Requerente protocolou a petição inicial em 26/08/2018 objetivando alvará 

judicial para evento que se realizará em 01/09/2018, ou seja, com 

interregno de 06 (seis) dias; afrontando o que dispõe o artigo 16 da 

Portaria n° 02/2017, que dispõe “os pedidos contidos nesse capitulo 

devem ser apresentados à autoridade judiciária com antecedência mínima 

de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento imediato.” Se não bastasse, 

foi juntado com a inicial apenas o alvará de funcionamento do local do 

evento expedido pelo Município, contrato de prestação de serviços de 

segurança (constando a data de 01 de novembro de 2018 – divergente da 

data requerida na inicial) e o contrato social do requerente acompanhado 

por seus documentos pessoais; não cumprindo integralmente com os 

requisitos determinados no artigo 17 da Portaria n.° 02/2017. Feito estes 

registros, padecendo o presente requerimento de condições mínimas de 

procedibilidade, em especial, por ser intempestivo, e ainda, apresentado 

sem a observação dos requisitos legais necessários que possibilidade 

sua análise, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos dos incisos I 

e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. Intime o Requerente, 

entregando-lhe cópia da Portaria n.° 002/2017. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário. Às providências. Alto Araguaia - MT, 28 de 

agosto de 2018. Ivan Lúcio Amarante Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92322 Nr: 958-16.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL NEVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112.409 OBS/SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155.574 

OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça, conforme provimento nº 

07/2017, CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acesar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", 

devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, 

para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 94947 Nr: 1962-88.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCIANA AQUINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIA SOUZA ROSA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 94947

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise da tutela de urgência para após a juntada da 

contestação e manifestação Ministerial, uma vez que os fatos contidos na 

exordial necessitam de melhor análise por este Juízo, diante da natureza 

e/ou complexidade dos fatos contidos nos autos, e ainda, considerando 

que encontra-se em andamento ação de execução de alimento em 

desfavor do Genitor dos Menores.

Dessa forma, cite-se a Parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e 

presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela Parte 

Requerente.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público Estadual para se manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito, pelo prazo legal.

 Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75623 Nr: 3874-91.2016.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 75623

Vistos.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 de setembro de 2018 

às 16h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 27 de agosto de 2018.
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IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92880 Nr: 1193-80.2018.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA BORGES DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 92880Vistos. (...).Ante todo o exposto, e consoante 

determinação recente da CGJ/MT, INDEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça requerido na Inicial.Intime-se a parte Requerente para pagamento 

das custas processuais, no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição.Pagas as custas ou decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Diligências legais. Intime-se.Cumpra-se, realizando e expedindo 

o necessário. Às providências.Alto Araguaia – MT, 27 de agosto de 

2018.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 66024 Nr: 2315-36.2015.811.0020

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IZIDIO PINTO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, 

PREVIMAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ALTO ARAGUAIA - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, LUCAS GIMENES MOTA REZENDE - 

OAB:39.472/GO, MILTON DANTAS PIRES - OAB:16.579/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 66024

Vistos.

Analisando os autos com acuidade, por se tratar de processo passível de 

transação entre as partes, nos termos do disposto no artigo 139, V do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2018 

às 13h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Em havendo conciliação, volvam-me os autos conclusos para deliberação.

Não havendo conciliação, Intimem-se as partes para especificarem as 

provas que desejam produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento 

antecipado da lide, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92923 Nr: 1209-34.2018.811.0020

 AÇÃO: Justificação Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JOSE FERREIRA PAES 

FARIAS - OAB:16.318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 92923

Vistos.

Trata-se de pedido de realização de audiência de justificação promovido 

pela defesa de Luiz Antônio dos Santos, objetivando a produção de novas 

provas que possam instruir pedido de revisão criminal.

O Código de Processo Penal dispõe no artigo 3º que “A lei processual 

penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o 

suplemento dos princípios gerais de direito”. Assim, aplicando 

subsidiariamente o preceito contido no artigo 381 e ss do Código de 

Processo Civil, sendo possível o deferimento do pedido, a fim de 

resguardar o direito a ampla defesa.

Ante o exposto, designo audiência de justificativa para o dia 22/10/2018 

às 15h30min (Horário Oficial do Estado), DEVENDO a Senhora Gestora 

Proceder as intimações necessárias, em especial a vítima (item I dos 

pedidos), bem como do Requerente e sua Defesa Técnica.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia – MT, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75971 Nr: 4065-39.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL ALVES CLÁUDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 75971

Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no artigo 357 do CPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a Parte Autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir – justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias.

Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada pelas partes.

Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25/10/2018, às 

13h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas.

Consigno que, acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam 

intimadas, o rol, com endereço atualizado, deverá ser depositado em 

cartório, com a antecedência mínima 30 (trinta) dias.

 Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 61923 Nr: 436-91.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORINA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:109334/SP, 

Patrícia Mariano da Silva - OAB:171255-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 61923

Vistos.

Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado da 

lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no artigo 357 do CPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a Parte Autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir – justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias.

Desde já, defiro a prova testemunhal já almejada pelas partes.

Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25/10/2018, às 
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14h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos Advogados/Procuradores e testemunhas.

Consigno que, acaso as partes pretendam que as testemunhas sejam 

intimadas, o rol, com endereço atualizado, deverá ser depositado em 

cartório, com a antecedência mínima 30 (trinta) dias.

 Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 91381 Nr: 488-82.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDELVINA CATARINA ELIAS, VALDECI PERES 

FERREIRA, SONIA PERES ELIAS, MARIA APARECIDA PERES ELIAS, 

SEBASTIAO ELIAS PERES, DORACI PERES ELIAS, JOÃO PERES 

FERREIRA, MARIA RODRIGUES DA SILVA, ROSANGELA ELIAS PERES, 

PAULINO ELIAS PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DA SILVEIRA, PAULO ANTONIO 

DA SILVEIRA, JOAO CARLOS GUIRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA MARIA LIRA DE MORAIS 

- OAB:22796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, e consoante determinação recente da CGJ/MT, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça requerido na Inicial.

Intime-se a parte Requerente para pagamento das custas processuais, no 

prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Pagas as custas ou decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. 

Diligências legais.

 Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia – MT, 27 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68394 Nr: 3945-30.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE JESUS GOMES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ZOMAR DEBOLETTA, ANTÔNIO 

DEBOLETTA, MARINA ZONTA DEBOLETTA, MARIA HELENA BENTO 

DEBOLETTA, JOSÉ RICARDO DEBOLETTA, ANTÔNIO ADRIANO 

DEBOLETTA, NILIANE VILELA DE FREITAS DEBOLETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:18.260/MT, HYGGOR VIRGILIO COSTA - OAB:16.673-MT-E, 

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 68394

Vistos.

Prima facie, considerando que o valor atribuído à causa é matéria de 

ordem pública, podendo ser revisto ex officio (Precedentes do STJ), tenho 

que, pelo que se tem da inicial, entendo que o valor atribuído à causa pela 

autora não estampa o real conteúdo econômico imediato abrangido pela 

lide, pois a mesma atribuiu como valor da causa o importe de R$ 788,00 

(setecentos e oitenta e oito), quando na própria inicial informa diversos 

imóveis com suas respectivas matriculas.

Neste sentido, insta ressaltar que o STJ já cristalizou que o valor da causa 

deve corresponder ao conteúdo econômico da pretensão do autor 

(STJ-RT 780/198), neste caso, consoante artigo 292, IV, do CPC/2015, em 

ações que envolvem imóveis.

 Feito os registros, DETERMINO:

I – Conforme disposto no § único do artigo 321 do CPC/2015, determino 

que a Parte Requerente que emende a inicial em 15 (quinze) dias, 

retificando o valor da causa correspondente a área objeto desta lide e, 

consequentemente, proceda ao recolhimento das custas e taxa judiciária 

complementares, sob pena de ser o processo extinto sem julgamento de 

mérito.

 Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia – MT, 27 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 94770 Nr: 1883-12.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURILDO PAES FELICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MACHADO JÚNIOR, BANCO 

PAN AMERICANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 94770

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise liminar para após realização de audiência de 

conciliação a ser realizada pelo CEJUSC, sendo que, caso não obtida, 

para após a apresentação das contestações, uma vez que os fatos 

contidos na exordial demandam de acordo prévio realizado entre as 

partes, o que necessitam de melhor análise por este Juízo; não 

vislumbrando ainda, com os documentos acostados, nesta seara 

processual, obstáculo no aguardo/realização da audiência retro 

mencionada.

Nestes termos, designo audiência de conciliação para o dia 19 de 

setembro de 2018 às 16h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 

não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89446 Nr: 5911-57.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 89446

Vistos.

Haja vista o requerido na referência n.° 28, designo audiência de 

conciliação para o dia 22 de outubro de 2018, às 12h00min (Horário Oficial 

do Estado) a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta comarca.

Em havendo conciliação ou não, volvam-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95382 Nr: 2120-46.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 95382

Vistos.

Oficie-se, COM URGÊNCIA, encaminhando cópia integral dos autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

– NAT, para proferir parecer técnico quanto à situação posta, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas;

Ultrapassado o prazo, com ou sem o parecer, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação e/ou requerer o que entender de direito, pelo 

prazo legal; após, retornem os autos conclusos, IMEDIATAMENTE, para 

decisão acerca da antecipação dos efeitos da tutela.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95632 Nr: 2264-20.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDAA-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 95632

Vistos.

Oficie-se, COM URGÊNCIA, encaminhando cópia integral dos autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

– NAT, para proferir parecer técnico quanto à situação posta, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas;

Ultrapassado o prazo, com ou sem o parecer, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação e/ou requerer o que entender de direito, pelo 

prazo legal; após, intime-se o Município de Alto Araguaia – MT para se 

manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 Após, tornem os autos conclusos, IMEDIATAMENTE, para decisão acerca 

da antecipação dos efeitos da tutela.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95503 Nr: 2186-26.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 95503

Vistos.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu 

processamento.

Postergo a análise liminar para após realização de audiência de 

conciliação a ser realizada pelo CEJUSC, sendo que, caso não obtida, 

para após a apresentação de contestação, uma vez que os fatos contidos 

na exordial demandam de acordo prévio realizado entre as partes, o que 

necessitam de melhor análise por este Juízo; não vislumbrando ainda, com 

os documentos acostados, nesta seara processual, obstáculo no 

aguardo/realização da audiência retro mencionada.

Nestes termos, designo audiência de conciliação para o dia 26 de 

setembro de 2018 às 15h00min (Horário Oficial do Estado) a ser realizada 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

Ato contínuo, não logrando êxito a conciliação, cite-se a parte requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 

não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Araguaia - MT, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89421 Nr: 5894-21.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 89421

Vistos.

DEFIRO o requerido na referência 11, DEVENDO a Senhora Gestora 

proceder ao necessário.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 27 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95233 Nr: 2064-13.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 95233

Vistos.

Oficie-se, COM URGÊNCIA, encaminhando cópia integral dos autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

– NAT, para proferir parecer técnico quanto à situação posta, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas;

Ultrapassado o prazo, com ou sem o parecer, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação e/ou requerer o que entender de direito, pelo 

prazo legal; após, intime-se o Município de Alto Araguaia – MT para se 

manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 Após, tornem os autos conclusos, IMEDIATAMENTE, para decisão acerca 

da antecipação dos efeitos da tutela.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95374 Nr: 2113-54.2018.811.0020
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 95374

Vistos.

Oficie-se, COM URGÊNCIA, encaminhando cópia integral dos autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

– NAT, para proferir parecer técnico quanto à situação posta, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas;

Ultrapassado o prazo, com ou sem o parecer, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação e/ou requerer o que entender de direito, pelo 

prazo legal; após, retornem os autos conclusos, IMEDIATAMENTE, para 

decisão acerca da antecipação dos efeitos da tutela.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 78715 Nr: 385-12.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES, 

CLENEI PARREIRA DA SILVA, EVERALDO MIGUEL NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 Código nº 78715

Vistos.

Certifique o cumprimento integral da decisão de referência 04, sendo que, 

caso não cumprida sua integralidade, cumpra-a.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 27 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 64942 Nr: 1893-61.2015.811.0020

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAA-M, RADR, JADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 64942

Vistos.

Dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar e/ou requerer o que 

entender de direito, pelo prazo legal.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 27 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 65487 Nr: 2102-30.2015.811.0020

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 65487

Vistos.

 Dê-se vistas ao Ilustre Membro do Ministério Público para manifestação 

e/ou requerer o que entender de direito, pelo prazo legal.

Em sequencia, dê-se vistas a Defensoria Pública para manifestação e/ou 

requerer o que entender de direito, pelo prazo legal.

Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68251 Nr: 3835-31.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERGENÁRIO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 68251

Vistos.

Intime-se a Requerente para apresentar, caso queira, impugnação a 

contestação apresentada, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 27 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68416 Nr: 17-37.2016.811.0020

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARÃES, MARIA DE 

LOURDES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE 

NETO - OAB:16.855/MT

 Código n.° 68416

Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir 

– justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70817 Nr: 1014-20.2016.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMAB, CLDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 70817

Vistos.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir 
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– justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 72622 Nr: 1930-54.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO LUIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 72622

Vistos.

Intime-se a Requerente para apresentar, caso queira, impugnação a 

contestação apresentada, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 27 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 91257 Nr: 420-35.2018.811.0020

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA PANIAGO MENDES, MARIA JOSÉ PANIAGO 

DA SILVA, SORAIA CRISTINA PANIAGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO CARNEIRO COSTA - 

OAB:22.739-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para liberar o saldo da 

conta proveniente do PIS n.° 106 67129-40 2 depositado na Caixa 

Econômica Federal, ressalvando-se, por derradeiro, os direitos de 

terceiros eventualmente não citados para o processo, ou de eventuais 

interessados não mencionados, aplicando-se, havendo provocação, o 

disposto no artigo 563 do NCPC.II. Expeça-se alvará de levantamento de 

valores.III. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC.IV. DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária, nos termos da Lei Federal n. 1.060/50. V. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.P. R. I.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Às 

providencias. Alto Araguaia – MT, 27 de agosto de 2018.Ivan Lúcio 

AmaranteJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96883 Nr: 2812-45.2018.811.0020

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULBANIR MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 96883

Vistos.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial para promover a festa 81º Festa do 

Senhor do Bom Jesus da Lapa da Paróquia Bom Jesus da Lapa da Cidade 

de Ponte Branca – MT requerido pela Comissão Organizadora.

 Aduz a Requerente que a festa se realizará no período de 27 de julho a 

05 de agosto do corrente ano, a partir das 19h00min com termino previsto 

para às 03h00min, nas dependências do Salão Paroquial Dom Bosco, 

localizado na Avenida Coronel Belmiro Nogueira da Silva, n.° 301, centro, 

Ponte Branca – MT.

 É o relatório. Fundamento e DECIDO.

 Sem maiores delongas.

 Cumpre registrar que o Requerimento veio acompanhado apenas de cópia 

de ata dos Membros do Conselho Administrativo Econômico – CAE da 

Paroquia Bom Jesus da Lapa de Ponte Branca – MT, ou seja, não veio 

acompanhado com os documentos necessários para análise deste Juízo, 

conforme dispõe a Portaria n.° 02/2017; e ainda, verifico que a data o 

presente evento já se passou, ou seja, perdendo o objeto do presente 

requerido.

 Assim, por tais motivos, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

 Intime-se o Requerente, entregando cópia da Portaria n.° 02/2007, para 

que, nos próximos eventos, se atentem ao cumprimento dos requisitos 

necessários para o requerimento.

 Com o transito em julgado, arquivem os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 27 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96083 Nr: 2505-91.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS-CFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do exposto, e considerando que a mora do requerido 

encontra-se devidamente comprovada, DEFIRO a liminar pleiteada.

 II - Expeça-se mandado de busca e apreensão, advertindo o Sr. Oficial de 

Justiça de que no auto de busca e apreensão deverá constar o nome e o 

CPF da pessoa que ficará como fiel depositário.

 III - Desde já fica a parte autora advertida de que não poderá alienar o 

bem objeto da lide até 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, a 

partir de quando consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário, nos termos do 

disposto nos §§ 1° e 2°, do art. 3°, Decreto-Lei no 911/1969.

 IV - Pois bem, efetivada a medida, no prazo de 05 dias após o 

cumprimento da medida de busca e apreensão, poderá o devedor 

Fiduciante purgar a mora, com o pagamento das prestações vencidas e 

inadimplidas, com os acréscimos contratuais, bem como as vincendas 

(quitando o contrato), custas processuais e honorários advocatícios que 

ora fixo em 10% sobre o valor devido atualizado da causa, para fins de 

purgação de mora (Art. 85, NCPC).

Findo o prazo de 05 dias, a propriedade e posse plena e exclusiva do bem 

se consolidarão ao patrimônio do credor fiduciário.

V - Cite-se a parte ré, na forma requerida, para apresentação de resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá constar do mandado a advertência 

de que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor” 

(NCPC, art. 344).

VI - Autorizo o Senhor Oficial de Justiça a proceder, em sendo 

necessário, de acordo com o que prevê o artigo 212, §2° do Código 

Processo Civil e requisitar reforço policial, arrombamento.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia – MT, 27 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 92408 Nr: 1010-12.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ELIEL PEREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Túrmina - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, diante dos fatos e fundamentos mencionados, INDEFIRO o 

pedido de tutela requerido para a internação compulsória do Tutelado; 

contudo, DETERMINO:

 I – Requisite ao Poder Público Municipal via Secretaria de Saúde e 

Secretaria de Ação Social, para que ofertem tratamento através de 

programas CAPS ou congêneres, bem como ofertem tratamento de saúde 

e/ou acompanhamento médico ao Requerido, DEVENDO informar 

detalhadamente este Juízo dos procedimentos realizados/ofertados no 

prazo de 30 (trinta) dias.

II – Requisite dos Profissionais cadastrados nesta Comarca para que 

realizem estudo psicossocial da Requerida, devendo apresentar relatório 

no prazo de 30 (trinta) dias.

 Citem-se aos Requeridos para, se desejando, apresentem contestação, 

no prazo legal.

 Realizada a citação, e ultrapassado o prazo sem manifestação, tornem os 

autos conclusos para deliberação.

Apresentada contestação, dê-se vistas ao Ministério Público, pelo prazo 

legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 27 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 93272 Nr: 1383-43.2018.811.0020

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE ALTO 

ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Vistos, 11ª Semana “Justiça pela Paz em Casa”.

Com o translado das cópias necessárias, certifique-se a existência de 

ação penal.

 Havendo ação penal, translade cópias de documentos necessários; não 

havendo ação penal, vistas ao MPE para se manifestar e/ou requerer o 

que entender de direito.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Ás providências.

Alto Araguaia – MT, 27 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 67652 Nr: 3299-20.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL JOSÉ DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante destes fundamentos, DETERMINO o arquivamento do 

presente feito, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos dos artigos 

1.199 a 1.201 da CNGC/MT.

 Intimem-se o Exequente e o Executado.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89891 Nr: 6174-89.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 Código n.º 89891

Vistos.

Intime-se a Requerente para apresentar, caso queira, impugnação a 

contestação apresentada, pelo prazo legal.

 Após, intime as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumprida as determinações, tornem os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 87055 Nr: 4899-08.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENETE VILELA SOUZA - 

OAB:16518

 Código n.º 87055

Vistos.

Intime-se a Requerente para apresentar, caso queira, impugnação a 

contestação apresentada, pelo prazo legal.

 Após, intime as partes para especificarem as provas que desejam 

produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumprida as determinações, tornem os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 2376 Nr: 64-80.1994.811.0020

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERTRUDES GERALDA DE OLIVEIRA, JOSÉ 

VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARÃES, MARIA DE LOURDES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO AIRES FÁVERO - 

OAB:2212-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8.107

 Código n.º 2376

Vistos.

Intime-se o Requerente para se manifestar sobre o pedido contido na 

referência n.° 61, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.
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Às providências.

Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 95870 Nr: 2410-61.2018.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRP, FFPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes 

na inicial.

2. O Ministério Público manifestou favoravelmente pela homologação do 

acordo.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário.

6. Sem custas e honorários, vez que as partes são beneficiárias da 

gratuidade da justiça.

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

8. Dispensada a intimação das partes e/ou patronos (artigo 914 da CNGC).

9. ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 20 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 20843 Nr: 1274-15.2007.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGOSTINHO JUSTINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Henrique de Brito 

Mazeti - OAB:21982/B

 7. Ante o exposto, nos termos do art. 92, parágrafo único, do Código 

Penal, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 646/650 para delimitar que 

condenação criminal a perda da função pública se circunscreva nos 

limites do cargo e funções compatíveis com o magistério, nos termos do 

acórdão de fls. 67/97, ressalvada a aplicação de sanção administrativa 

diversa pelo Estado de Mato Grosso.8. OFICIE-SE a Secretaria de 

Educação do Estado de Mato Grosso para conhecimento desta decisão e 

providências necessárias.9. INTIME-SE.10. CIÊNCIA ao MPE. 11. Após, 

ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de estilo.12. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 23 de agosto 

de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 22638 Nr: 626-98.2008.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORDINA ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

acerca da informação contida no malote digital juntada às fls. 160.

Alto Araguaia - MT, 28 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92602 Nr: 1090-73.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON MORAIS DE SOUZA 009.930.231-42, 

JEFFERSON MORAIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDECARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Intimação das partes na pessoa de seus advogados da audiência 

designada para o dia 05 de novenbro de 2018 às 13h00 (MT) que se 

realizará no CEJUSC desta comarca.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-126 EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO

Processo Número: 1000341-39.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS (ADVOGADO(A))

RONALDO GIANI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO MARTINS LOURA MOREIRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000341-39.2018.8.11.0020. 

EMBARGANTE: RONALDO GIANI EMBARGADO: EVERALDO MARTINS 

LOURA MOREIRA Vistos. 1. Trata-se de processo incidental virtual 

distribuído por dependência a processo principal que tramita em meio 

físico. 2. Pois bem. Este Juízo possui tramitação híbrida, sendo que os 

processos em papel que já compõem o acervo não serão digitalizados e 

tramitarão nesse meio até a sua extinção, e os novos processos, por 

outro lado, tramitarão em meio exclusivamente eletrônico (PJE). 3. No 

entanto, tratando-se da distribuição digital de um processo por 

dependência cujos autos principais tramitam em meio físico, entendo que 

tal incidente deverá também tramitar por meio físico, diante da inviabilidade 

do uso do meio eletrônico no caso em tela. 4. Desta forma, conforme a 

Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a materialização de 

autos depende de determinação judicial, senão vejamos: “Art. 13. No 

Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação 

do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os 

respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que 
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distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando: I 

– o processo principal já estiver baixado II – se tratar de cumprimento de 

sentença, observada a estratégia de digitalização do acervo físico a ser 

definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º Nas hipóteses previstas 

nos incisos deste artigo, a secretaria do juízo deverá certificar, nos autos 

físicos e eletrônicos, os números dos processos e a forma de tramitação. 

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.” 5. Ante ao exposto, DETERMINO o arquivamento do feito, 

com as baixas e anotações de estilo. 6. INTIME-SE a parte autora para, 

caso queira, providenciar a correta distribuição na forma física, nos 

termos da resolução supracitada. 7. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 28 de agosto de 2018. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-14.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MONTAGNER (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS CORTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Processo n. 8010037-14.2017.8.11.0020 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos(as) Advogados da(s) PARTES, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Alto Araguaia Data: 12/09/2018 Hora: 

12:50(MT) . ALTO ARAGUAIA, 28 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-17.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BATISTA FILHO (ADVOGADO(A))

JUDITE INES MALLMANN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (EXECUTADO)

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES (ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogada da Executada, intimada 

nos termos do item 9 da r. decisão ID 14464481 a seguir transcrita: 

"INTIME-SE a parte executada, por sua patrona, para que pague o total da 

dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução forçada". 

Bem como da petição ID. 14753992.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 87065 Nr: 4904-30.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SEBASTIÃO ALVES DE 

FIGUEIREDO, STEFANO CARRIJO PEREIRA RAMOS, ALEXSANDER 

SOARES CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 14. Diante do exposto, DEFIRO os pedidos de fls. 48/53, no que se refere 

à restituição em apreço, autorizando a entrega dos bens apreendidos de 

acordo com o boletim de ocorrência (fls. 06 e 06/verso) e termo de 

apreensão (fl. 08), ao proprietário REINALDO SEBASTIÃO ALVES DE 

FIGUEIREDO, mediante termo nos autos, segundo o artigo 120, “caput”, do 

Código de Processo Penal, e sob o compromisso de apresentá-los, caso 

seja necessário, ulteriormente. 15. CERTIFIQUE-SE nos autos a 

restituição.16. Noutra banda, em relação aos autores do fato REINALDO 

SEBASTIÃO ALVES DE FIGUEIREDO e STEFANO CARRIJO PEREIRA 

RAMOS, logo, DÊ-SE vista dos autos ao MPE, com o escopo de que se 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.17. Isenção legal de custas e despesas processuais nos 

termos da CNGC/MT.18. Com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE com as 

baixas e anotações pertinentes.19. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, 

INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 24 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54337 Nr: 542-94.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ARMANDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

Certifique sobre o transito em julgado da sentença de folhas 183/186

 HOMOLOGO para que produza os seus respectivos efeitos jurídicos os 

cálculos referentes ao valor exequendo, apresentados pela Autarquia 

requerida às folhas 188/189.

 REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, 

§ 1º e § 2º, da CF).

 DETERMINO ainda, a expedição de ofício à GERÊNCIA EXECUTIVA DO 

INSS (EADJ/APSDJ), para que proceda a IMPLANTAÇÃO do benefício no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos da sentença de folhas 

183/186.

 Atente-se a secretaria para que o ofício seja instruído com toda a 

documentação necessária para a implantação, conforme informado pela 

autora às folhas 89v.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136692 Nr: 2595-38.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANILDES AGOSTINHO FERREIRA, GRACE KELLY 

AGOSTINHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS SANSÃO OLIVEIRA, OSVALDO 

VICTOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de folhas 154/158.Honorários nos termos do acordo.As custas 

processuais, que deverão incidir sobre o valor estipulado no acordo, 

deverão ser rateadas entre as partes na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) para cada uma , ressalvado o benefício da justiça gratuita em 

favor da parte autora.OFICIE ao juízo da Terceira Vara desta Comarca 

encaminhado cópia do acordo, bem como desta homologação, para que 

proceda com a expedição do alvará para levantamento dos valores 

bloqueados no processo criminal que tramita na referida vara, em favor da 

autora Iranildes Agostinho Ferreira, conforme dados bancários informados 

no acordo, solicitando para que junte o comprovante nestes autos. 

Considerando a renuncia expressa do prazo recursal pelas partes, 

certifique desde já o transito em julgado da sentença após a publicação de 
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sua homologação.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103572 Nr: 3836-52.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a advogada da parte autora para que se manifeste sobre a 

informação de folhas 92, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção (art.485, III, CPC).

Decorrido o prazo acima, e em não havendo manifestação, 

independentemente de novo despacho INTIME-SE a parte autora 

PESSOALMENTE, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, consoante dispõe do 

artigo 485, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e faça os 

autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139831 Nr: 4447-97.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, CPC e art. 468, 

CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificado as 

hipóteses legais.Passo a análise do pedido de Tutela de Urgência.A tutela 

de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).In casu, 

embora a parte autora tenha colacionado nos autos fartos elementos de 

cognição, como atestados e laudos médicos, estes representam apenas 

uma visão unilateral dos fatos narrados na peça inicial, não possuindo o 

condão de embasar o benefício previdenciário pretendidoNo entanto, 

entendo que, para corroborar os fatos trazidos pela parte autora, faz-se 

necessário a produção de prova pericial. Posto isso, ausentes os 

pressupostos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO, 

por ora, o pedido de antecipação da tutela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139576 Nr: 4275-58.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA SOARES DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Previdenciária de Reestabelecimento de Auxilio Doença 

c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por MARGARIDA SOARES DO ESPÍRITO SANTO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados 

nos autos.

 Assevera, em síntese, que é portadora de enfermidades que a incapacita 

para o trabalho, razão pela qual requer o reestabelecimento do benefício 

previdenciário. Narra que recebia o benefício de Auxilio doença, no 

entanto este foi cessado sob a alegação ausência de comprovação da 

qualidade de segurado.

Acostou a inicial os documentos de fls. 15/26, pugnando pela concessão 

da antecipação da tutela a fim de determinar à Autarquia requerida a 

reestabelecimento do benefício.

É o relatório.

DECIDO.

 RECEBO a inicial tendo sido preenchido os requisitos dos artigos 319 e 

320 do CPC.

 DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, CPC e art. 468, 

CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificado as 

hipóteses legais.

Passo a análise do pedido de Tutela de Urgência.

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”.

 Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter 

natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

In casu, embora a parte autora tenha colacionado nos autos fartos 

elementos de cognição, como atestados e laudos médicos, estes 

representam apenas uma visão unilateral dos fatos narrados na peça 

inicial, não possuindo o condão de embasar o benefício previdenciário 

pretendido.

O instituto da tutela antecipada previsto no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil, prevê que a tutela de urgência não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no caso em tela, 

se porventura a parte requerida seja condenada a pagar alguma espécie 

de auxílio, não poderá reaver o valor pago.

Não obstante, caso preenchidos os requisitos e constatado efetivamente 

os pressupostos que autorizam a concessão deste benefício em sede de 

tutela antecipada, há a possibilidade da concessão após a realização da 

perícia e citação do réu.

Nesse sentido é a Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILÍO 

DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TUTELA ANTECIPADA. 

APRECIAÇÃO APÓS CITAÇÃO E RESPOSTA DO RÉU. POSSIBILIDADE. 

ART. 273, § 4º, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL.” I - O magistrado pode 

apreciar o pedido de tutela antecipada após a contestação, consoante se 

extrai da leitura do art. 273, § 4º, do CPC, ainda mais quando é necessária 

a manifestação da parte ré para desatar dúvidas na formação do 

convencimento do Juiz acerca do pleito formulado. (AI 0335482015/MA, 

Rel. Luiz Gonzaga Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, de 03/11/2015).

No entanto, entendo que, para corroborar os fatos trazidos pela parte 

autora, faz-se necessário a produção de prova pericial.

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela.

Outrossim, através do Ofício Circular nº 003/2013 -PFE-INSS-SINOP-MT, 

datado de 19.06.2013, no qual a Procuradoria Federal 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert.

Assim, ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita 

judicial na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, com 

endereço no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade 

de Barra do Bugres - MT, para realização de perícia na parte autora, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.

 DESIGNO o dia 18 de setembro de 2018, às 14h15min, para realização da 
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perícia médica, no endereço supra.

 Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014

ENCAMINHE-SE a Senhora Perita os quesitos formulados pelo requerente 

(fls.13/14) juntamente com cópias da petição inicial, bem como dos 

documentos de fls. 23/25.

 Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados pelo INSS, 

no Ofício Circular nº 003/2013 PFE-INSS-SINOP-MT:

1) Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o estado de saúde 

do(a) autor(a)?

2) Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é 

empregada ou “autônoma”?

3) Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou 

intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas 

desenvolvidas no exercício dessa atividade?

4) Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que 

está trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidade 

nãos mãos, etc.

5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida 

de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia 

teve origem alguma incapacidade?

6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se 

o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar?

7) Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) 

o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)?

8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer 

clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de 

seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o 

critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data do Início da 

Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA 

ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE.

9) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a 

patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada( residual) ?

 10) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se 

o(a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação especifica para o 

diagnóstico declinado?

11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade 

declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou 

para as atividades que anteriormente exercia.

12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando-o(a) à incapacidade total ou parcial?

13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), 

levando-o(a) à incapacidade permanente ou temporária?

14) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve 

origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do 

trabalho, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros 

ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora 

do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a 

trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

15) No caso de incapacidade “permanente e parcial”, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das lesões, restaram 

sequelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o 

autor habitualmente exercia.

16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, 

qual a data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação 

laborativa?

17) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o 

ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para outra função?

18) Diga o Sr. Perito se a parte autora é portadora de alguma das 

seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação 

mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e 

incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de Parkinson; h) 

espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado avançado da 

doença de Paget (osteíte deformante); k) Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida-AIDS; l) contaminação por radiação com base em conclusão da 

medicina especializada; m) hepatopatia grave.

 COM a juntada do laudo nos autos, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar em 05 (cinco) dias.

 Em seguida, CITE-SE o INSS por todo o conteúdo da inicial, para que, 

querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, em 

conformidade dos artigos 183 e 335 do CPC, advertindo-o que, não 

havendo contestação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do 

CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos moldes dos artigos 336 e 

341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses do artigo 345, do Código 

de Processo Civil.

 Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas 

no art. 337 do CPC, na forma do art. 351 do referido diploma processual, 

INTIME-SE a autora para replicar em 15 (quinze) dias.

 Na sequência, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 27 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141857 Nr: 6055-33.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA ROSA DA SILVA BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE o INSS 

para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 

183 do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação qualquer 

das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 27 

de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142078 Nr: 6153-18.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MATILDES DE ALMEIDA, RENATA ALMEIDA 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALT BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DE LOGISTICA 

EM TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEM - 

OAB:23411/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a inicial com os requisitos preenchidos dos artigos 319 e 320, do 

CPC.

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita postulada, pois atendidas as 

exigências estabelecidas no art. 98 do CPC e art. 468 da CNGC. 

Ressalte-se, contudo, que poderá ser revista e revogada a qualquer 

tempo, acaso verificada as hipóteses legais.

Para justa e eficaz solução do litígio – considerando que a Lei Processual 

Civil prima pela cooperação entre as partes, sempre visando à solução 

amigável da demanda – DETERMINO o encaminhamento dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da 

Comarca, para designação de audiência de conciliação/mediação, 
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conforme pauta do CEJUSC.

INTIME-SE a parte autora e CITE-SE o requerido, com antecedência de pelo 

menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados 

de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Para que a audiência de conciliação ou mediação não seja realizada, 

ambas as partes deverão manifestar, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inc. I do CPC).

Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Não havendo conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato 

(art. 335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da 

contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

Havendo na contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350, 

do CPC, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias.

Caso a audiência de mediação restar exitosa, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 27 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142110 Nr: 6168-84.2018.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ RODRIGUES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINA MARCELINA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, mediante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, nomeando o 

requerente, BRAZ RODRIGUES MONTEIRO como curador provisório da 

requerida SILVINA MARCELINA RODRIGUES.Lavre-se o termo de curatela 

provisória, instando a requerente a firmá-lo.INDEFIRO o pedido de emissão 

de ofícios aos Bancos informados no pedido “b” do autor, tendo em vista 

que o termo de curatela provisória assegura ao requerente a promoção 

dos atos necessários para vida cível da interditada, inclusive o de 

recebimento de valores junto às entidades bancárias. A fim de realizar o 

interrogatório do interditando, DESIGNO audiência para o dia 25/09/2018, 

às 16h30.CITE-SE o interditando (art. 751, CPC).CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 27 

de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139905 Nr: 4498-11.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA MARIA DE MENDONÇA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO 

- OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES 

- OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Previdenciária de Auxilio Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência proposta 

por VALQUIRIA MARIA DE MENDONÇA SANTOS em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. 

Assevera, em síntese, que é portadora de enfermidades que a incapacita 

para o trabalho, razão pela qual requer o benefício previdenciário. Narra 

que requereu administrativamente a concessão do benefício, no entanto 

este foi negado sob a alegação de não ser constatado incapacidade para 

o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.Acostou a inicial os 

documentos de fls. 19/34, pugnando pela concessão da antecipação da 

tutela a fim de determinar à Autarquia requerida a implantação do 

benefício.É o relatório.DECIDO.RECEBO a inicial tendo sido preenchido os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça 

gratuita, conforme o art. 98, CPC e art. 468, CNGC, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificado as hipóteses legais.Passo a 

análise do pedido de Tutela de Urgência.A tutela de urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processoNo entanto, entendo que, 

para corroborar os fatos trazidos pela parte autora, faz-se necessário a 

produção de prova pericial. Posto isso, ausentes os pressupostos 

autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido 

de antecipação da tutela

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 140109 Nr: 4632-38.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA VARELIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, CPC e art. 468, 

CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificado as 

hipóteses legais.Passo a análise do pedido de Tutela de Urgência.A tutela 

de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).No 

entanto, entendo que, para corroborar os fatos trazidos pela parte autora, 

faz-se necessário a produção de prova pericial. Posto isso, ausentes os 

pressupostos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO, 

por ora, o pedido de antecipação da tutela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139618 Nr: 4306-78.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de benefício por 

incapacidade com Pedido de Tutela de Urgência proposta por SABINO 

PEREIRA DA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

 Assevera, em síntese, que é portador de enfermidades que o incapacita 

para o trabalho, razão pela qual requer o benefício previdenciário. Narra 

que requereu administrativamente a concessão do benefício, no entanto 

este foi negado sob a alegação de não ser constatado incapacidade para 

o seu trabalho ou para a sua atividade habitual.

Acostou a inicial os documentos de fls. 19/37, pugnando pela concessão 

da antecipação da tutela a fim de determinar à Autarquia requerida a 

implantação do benefício.

É o relatório.

DECIDO.

 RECEBO a inicial tendo sido preenchido os requisitos dos artigos 319 e 

320 do CPC.

 DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, CPC e art. 468, 

CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificado as 

hipóteses legais.
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Passo a análise do pedido de Tutela de Urgência.

A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”.

 Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter 

natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni 

iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

In casu, embora a parte autora tenha colacionado nos autos fartos 

elementos de cognição, como atestados e laudos médicos, estes 

representam apenas uma visão unilateral dos fatos narrados na peça 

inicial, não possuindo o condão de embasar o benefício previdenciário 

pretendido.

O instituto da tutela antecipada previsto no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil, prevê que a tutela de urgência não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no caso em tela, 

se porventura a parte requerida seja condenada a pagar alguma espécie 

de auxílio, não poderá reaver o valor pago.

Não obstante, caso preenchidos os requisitos e constatado efetivamente 

os pressupostos que autorizam a concessão deste benefício em sede de 

tutela antecipada, há a possibilidade da concessão após a realização da 

perícia e citação do réu.

Nesse sentido é a Jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILÍO 

DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TUTELA ANTECIPADA. 

APRECIAÇÃO APÓS CITAÇÃO E RESPOSTA DO RÉU. POSSIBILIDADE. 

ART. 273, § 4º, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL.” I - O magistrado pode 

apreciar o pedido de tutela antecipada após a contestação, consoante se 

extrai da leitura do art. 273, § 4º, do CPC, ainda mais quando é necessária 

a manifestação da parte ré para desatar dúvidas na formação do 

convencimento do Juiz acerca do pleito formulado. (AI 0335482015/MA, 

Rel. Luiz Gonzaga Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, de 03/11/2015).

No entanto, entendo que, para corroborar os fatos trazidos pela parte 

autora, faz-se necessário a produção de prova pericial.

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela.

Outrossim, através do Ofício Circular nº 003/2013 -PFE-INSS-SINOP-MT, 

datado de 19.06.2013, no qual a Procuradoria Federal 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica seja primeiramente realizada a 

perícia, para após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada 

maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert.

Assim, ante a necessidade de realização de prova pericial, NOMEIO perita 

judicial na pessoa da Dra. Viviane Idaló Andrade – CRM: 6587-MT, com 

endereço no Consultório Interclínica, na Rua Cuiabá, nº 91, Centro, Cidade 

de Barra do Bugres - MT, para realização de perícia na parte autora, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.

 DESIGNO o dia 18 de setembro de 2018, às 14h30min, para realização da 

perícia médica, no endereço supra.

 Fixo os honorários periciais no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e 

cinquenta reais) nos termos da Resolução CJF n. 305, de outubro de 2014.

ENCAMINHE-SE cópias da petição inicial, bem como dos documentos de 

fls. 32/36.

 Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO, os mesmos formulados pelo INSS, 

no Ofício Circular nº 003/2013 PFE-INSS-SINOP-MT:

1) Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o estado de saúde 

do(a) autor(a)?

2) Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é 

empregada ou “autônoma”?

3) Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou 

intensa? Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas 

desenvolvidas no exercício dessa atividade?

4) Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que 

está trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidade 

nãos mãos, etc.

5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida 

de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia 

teve origem alguma incapacidade?

6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se 

o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar?

7) Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) 

o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)?

8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer 

clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de 

seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o 

critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data do Início da 

Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA 

ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE.

9) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a 

patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada( residual) ?

 10) Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se 

o(a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação especifica para o 

diagnóstico declinado?

11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade 

declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou 

para as atividades que anteriormente exercia.

12) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando-o(a) à incapacidade total ou parcial?

13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), 

levando-o(a) à incapacidade permanente ou temporária?

14) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve 

origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do 

trabalho, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros 

ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora 

do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a 

trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

15) No caso de incapacidade “permanente e parcial”, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das lesões, restaram 

sequelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o 

autor habitualmente exercia.

16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, 

qual a data provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação 

laborativa?

17) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o 

ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para outra função?

18) Diga o Sr. Perito se a parte autora é portadora de alguma das 

seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação 

mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e 

incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de Parkinson; h) 

espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado avançado da 

doença de Paget (osteíte deformante); k) Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida-AIDS; l) contaminação por radiação com base em conclusão da 

medicina especializada; m) hepatopatia grave.

 COM a juntada do laudo nos autos, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar em 05 (cinco) dias.

 Em seguida, CITE-SE o INSS por todo o conteúdo da inicial, para que, 

querendo, oferecer a resposta que tiver no prazo de 30 (trinta) dias, em 

conformidade dos artigos 183 e 335 do CPC, advertindo-o que, não 

havendo contestação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (art. 344, do 

CPC) e confissão ficta, em caso de omissão, nos moldes dos artigos 336 e 

341 do CPC, ressalvado, contudo, as hipóteses do artigo 345, do Código 

de Processo Civil.

 Havendo contestação e alegação de qualquer das matérias enumeradas 

no art. 337 do CPC, na forma do art. 351 do referido diploma processual, 
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INTIME-SE a autora para replicar em 15 (quinze) dias.

 Na sequência, conclusos para deliberação.

Tramita-se a ação com prioridade em face da autora ter idade superior a 

60 (sessenta) anos (art. 1.048, inc. I do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 27 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 140112 Nr: 4635-90.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, CPC e art. 468, 

CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificado as 

hipóteses legais.Passo a análise do pedido de Tutela de Urgência.A tutela 

de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).In casu, 

embora a parte autora tenha colacionado nos autos fartos elementos de 

cognição, como atestados e laudos médicos, estes representam apenas 

uma visão unilateral dos fatos narrados na peça inicial, não possuindo o 

condão de embasar o benefício previdenciário pretendidoNo entanto, 

entendo que, para corroborar os fatos trazidos pela parte autora, faz-se 

necessário a produção de prova pericial. Posto isso, ausentes os 

pressupostos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO, 

por ora, o pedido de antecipação da tutela

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139832 Nr: 4448-82.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, CPC e art. 468, 

CNGC, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificado as 

hipóteses legais.Passo a análise do pedido de Tutela de Urgência.A tutela 

de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se 

amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo 

ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).In casu, 

embora a parte autora tenha colacionado nos autos fartos elementos de 

cognição, como atestados e laudos médicos, estes representam apenas 

uma visão unilateral dos fatos narrados na peça inicial, não possuindo o 

condão de embasar o benefício previdenciário pretendido.O instituto da 

tutela antecipada previsto no art. 300, §3º do Código de Processo Civil, 

prevê que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão, no caso em tela, se porventura 

a parte requerida seja condenada a pagar alguma espécie de auxílio, não 

poderá reaver o valor pago.No entanto, entendo que, para corroborar os 

fatos trazidos pela parte autora, faz-se necessário a produção de prova 

pericial. Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no 

artigo 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141539 Nr: 5890-83.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumário (Alçada)->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB:20697/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA 

VARA para a apreciação e condução do feito.Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos ao Juizado Especial Cível, e aguarde-se a 

manifestação da parte autora a fim de serem digitalizados os autos.Barra 

do Bugres - MT, 24 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54675 Nr: 880-68.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA MADALENA DA SILVA BENICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. Intime-se a parte apelada AMELIA MADALENA DA SILVA BENICIO para 

apresentar contrarrazões ao recurso de folhas 173/179, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

2. Após o transcurso do prazo com ou sem as contrarrazões, remeta-se 

os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 1.010, § 3º, 

CPC).

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 55032 Nr: 1231-41.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO MACHADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17.609/MT, 

Rafaella ponçoni nakajima - OAB:24432/o, VANESSA ROCHA DE 

OLIVEIRA - OAB:18.714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar A PARTE AUTORA PARA 

manifestar o que de direito em 10 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44556 Nr: 776-47.2010.811.0008

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO TIMOTEO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 
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estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se em 

05 dias o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102568 Nr: 3228-54.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Batista Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se em 

05 dias o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 1192 Nr: 286-45.1998.811.0008

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETELVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT-4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora , para se manifestar, 

requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53555 Nr: 4304-55.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA LEITE DE MORAES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora , para se manifestar, 

requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53939 Nr: 142-80.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Premium Abatedouro de Animais Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora , para se manifestar, 

requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88047 Nr: 3816-32.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GONÇALINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO E PRATA JOALHERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar o 

que de direito em 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 140112 Nr: 4635-90.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento do agendamento da 

períca designada para o dia 18/09/2018, às 16h00min., na Rua Elídia de 

Oliveira Carneiro, 921, centro, Barra do Bugres/MT. (Interclínica)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 140109 Nr: 4632-38.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA VARELIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento do agendamento da 

períca designada para o dia 18/09/2018, às 14h45min., na Rua Elídia de 

Oliveira Carneiro, 921, centro, Barra do Bugres/MT. (Interclínica)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139831 Nr: 4447-97.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento do agendamento da 

períca designada para o dia 18/09/2018, às 14h30min., na Rua Elídia de 

Oliveira Carneiro, 921, centro, Barra do Bugres/MT. (Interclínica)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139832 Nr: 4448-82.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento do agendamento da 

períca designada para o dia 18/09/2018, às 15h15min., na Rua Elídia de 

Oliveira Carneiro, 921, centro, Barra do Bugres/MT. (Interclínica)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139905 Nr: 4498-11.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA MARIA DE MENDONÇA SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO 

- OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES 

- OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento do agendamento da 

períca designada para o dia 18/09/2018, às 15h00min., na Rua Elídia de 

Oliveira Carneiro, 921, centro, Barra do Bugres/MT. (Interclínica)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139618 Nr: 4306-78.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento do agendamento da 

períca designada para o dia 18/09/2018, às 14h30min., na Rua Elídia de 

Oliveira Carneiro, 921, centro, Barra do Bugres/MT. (Interclínica)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139576 Nr: 4275-58.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA SOARES DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para tomar conhecimento do agendamento da 

períca designada para o dia 18/09/2018, às 14h15min., na Rua Elídia de 

Oliveira Carneiro, 921, centro, Barra do Bugres/MT. (Interclínica)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136006 Nr: 2150-20.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FBDS, FBDS, VANESSA DE SOUZA BARBOSA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Execução de Alimentos proposta por FABIANA BARBOSA 

DOS SANTOS e FABIANO BARBOSA DOS SANTOS menores 

representados por sua genitora VANESSA DE SOUZA BARBOSA DOS 

SANTOS em face de FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS.

 Às fls. 23 compareceu a parte autora, pugnando pela desistência da ação 

com a consequente extinção e arquivamento.

Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou favorável ao pedido 

de desistência de fls. 23, pugnando pela extinção do feito nos termos do 

artigo 485, VIII, CPC.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, eis que defiro nessa oportunidade.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 06 de agosto de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54351 Nr: 556-78.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON BOTELHO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 74, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando 

aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos endereço 

atualizado da parte contrária ou requeira sua intimação por edital.

Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, desde 

já, e determino a intimação da parte requerida por edital, com prazo de 15 

(quinze), observando-se o disposto no §2° do artigo 275, do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120222 Nr: 926-81.2017.811.0008

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JEANE ROLDAO CARDOSO, ADEMAR COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE COSTA DA PAIXAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLLI 

GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Ante o exposto, com fulcro no art. 53, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO a INCOMPETÊNCIA deste Juízo da Comarca de Barra do Bugres 

– MT para o processamento do feito, e, em conseqüência, determino o seu 

envio à Comarca de Santa Terezinha de Itaipu - PR.Ciência à Defensoria 

Pública e ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42593 Nr: 2583-39.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NAIR SILVEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 77, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando 

aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos endereço 

atualizado da parte contrária ou requeira sua intimação por edital.

Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, desde 

já, e determino a intimação da parte requerida por edital, com prazo de 15 

(quinze), observando-se o disposto no §2° do artigo 275, do NCPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação da parte exequente ou 

com mera reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e 

arquivem-se os autos, independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 29252 Nr: 1481-50.2007.811.0008
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DENISE LTDA - EPP, HEITOR DE 

SOUZA JUNIOR, JOAQUIM CASETTA FERREIRA, FLAVIA CRISTINA 

BORGES CASETTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Compulsando atentamente os autos, verifica-se que fora realizado a 

penhora e avaliação do bem imóvel de propriedade da parte executada 

(fls. 144/163), tendo o executado se manifestado às fls. 175/177. Dessa 

forma, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

 Decorrido o prazo assinalado sem que haja manifestação da parte 

exequente, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

independentemente de nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 30882 Nr: 2322-45.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT/20.45-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 82, posto que, determino a realização de avaliação 

do imóvel informado na exordial.

 Com a apresentação da avaliação do bem, intime-se a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 99679 Nr: 1456-56.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICIENTE ASSISTÊNCIA- 

HOSPITALAR CLINICAS DE DENISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMOS - 

OAB:3722, RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - OAB:9.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 103/104, atenda-se na forma requerida.

Com as informações nos autos, dê-se vista às partes para requererem o 

que entender de direto.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111036 Nr: 2346-58.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leive Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Indefiro, por ora, o pedido de levantamento de valores feito pela parte 

Exequente às fls. 99/100, uma vez que o montante penhorado às fls. 

96/96-v° é insignificante, diante do valor executado nesta ação. Logo, 

neste momento processual, tendo em vista o princípio da razoabilidade, 

mostra-se incabível a movimentação da máquina Judiciária para o fim 

almejado pela Exequente.

 2. Nada obstante, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, indique bens do devedor passíveis de penhora.

3. Após, tornem-me conclusos.

4. Em caso de inércia da parte exequente, arquivem-se provisoriamente os 

autos ate ulteriores deliberações.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124596 Nr: 3547-51.2017.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SILVA DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19801/O, Otto Medeiros de Azevedo Junior - OAB:MT 

7683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 68, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando 

aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos endereço 

atualizado da parte contrária ou requeira sua intimação por edital.

Caso a parte requente pugne pela intimação editalícia, defiro o pedido, 

desde já, e determino a intimação da parte requerida por edital, com prazo 

de 15 (quinze), nos termos do §2° do artigo 275, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado 

da r. sentença prolatada às fls. 60/61, procedendo-se com as baixas e 

anotações de praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108614 Nr: 915-86.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BENTO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR FABRÍCIO DE JESUS, MARIA 

OSVALDINA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE MARIA VOLLMER - 

OAB:14.540, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro a produção de prova pericial requerida pelas partes, posto que 

determino a intimação das partes para comparecerem neste Juízo a fim de 

que seja colhido o material genético das partes, considerando que este 

Juízo possui servidora capacitada para realizar a coleta do material, que 

será encaminhado a um laboratório credenciado junto ao Instituto de 

Perícias Científicas – IPC.

Em que pese à gratuidade da justiça em que tramita a presente ação, 

cumpre-nos informar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

não possui convênio com qualquer laboratório clínico, para possibilitar aos 

interessados a realização do exame de forma gratuita.

 Desta forma, o exame a ser realizado no laboratório credenciado ficará a 

cargo dos interessados, respeitado os valores contidos na tabela do IPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132926 Nr: 240-55.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DANIEL DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Proceder a inrtimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da certidão do senhor oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) 

dias.

 CERTIDÃO NEGATIVA

C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado da MM Juíza de 

Direito da 2ª Vara, dirigi-me ao endereço mencionado, e em vários locais 

desta cidade e assim sendo Deixei de Proceder a busca e apreensão do 

Veículo descrito no r. mandado, em virtude de não encontra-lo. Razão pela 

qual devolvo o presente mandado na central de mandados.

Barra do Bugres - MT. 15 de agosto de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80859 Nr: 2499-33.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88790 Nr: 4536-96.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Regina da Silva Camelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125703 Nr: 4032-51.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

1. Ante a recusa reiterada de aceitação do encargo para realização de 

perícia médica por profissionais nomeados pelo Juízo dessa Comarca, e, 

em observância aos princípios da razoável duração do processo e da 

efetiva prestação jurisdicional, a fim de viabilizar a perícia médica 

necessária, determino a expedição de Carta Precatória a Subseção 

Judiciária Federal de Diamantino/MT para nomeação de perito e 

designação de data para realização da perícia médica, devendo a Sr. 

Gestor Judiciário encaminhar juntamente com a carta precatória os 

quesitos apresentados pelas partes, consignando que o Juízo Deprecado 

deverá comunicar a data designada para perícia com pelo menos 15 

(quinze) dias de antecedência, a fim de viabilizar a intimação para 

comparecimento da requerente à aludida Comarca.

2. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, determino a 

intimação destas para apresentaram no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderão nomear eventuais assistentes técnicos que 

irão acompanhar a perícia.

 3. Designada data e local pelo Juízo Deprecado, determino a intimação da 

parte autora para comparecer na Comarca de Diamantino/MT, no local e na 

data informada com o fito de realizar a perícia médica, independentemente 

de nova conclusão.

4. Cumprida as determinações supra, e aportado aos autos o laudo 

pericial, intimem-se as partes para manifestarem-se quanto a prova 

técnica produzida no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias.

5. Após, volvam-me os autos conclusos para prolação de sentença ou 

designação de audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 7. Expeça-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 53159 Nr: 3911-33.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alino Cesar Magalhães - 

OAB:MT. 14.445, ELVIS ANTONIO KLAUK JR - OAB:MT/15462, 

GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - OAB:24323/O, JORDELISMAR JOSÉ 

ALVES JUNIOR - OAB:23.223, LEMUEL PEREIRA DA COSTA - OAB:

 I – Considerando que o recuperando logrou êxito em comprovar a 

qualidade de construtor civil, conforme documentos de fls. 447/452, 

considerando que este faz uso de tornozeleira eletrônica e considerando 

que não há nos autos notícia de descumprimento das condições impostas, 

DEFERE-SE o pedido de deslocamento semanal às cidades vizinhas, a 

exemplo de Tangará da Serra-MT e Cuiabá-MT. II – Registra-se que os 

deslocamentos não poderão superar 03 (três) dias consecutivos, sob 

pena de regressão de regime. IV – Registra-se ainda que a ausência da 

Comarca deverá ser antecedida de prévia comunicação ao Juízo e à 

direção da Cadeia Publica, bem assim com a indicação do trajeto a ser 

percorrido, a fim de que possa proceder ao adequado monitoramento 

eletrônico. V – Comunique-se o Diretor da Cadeia Pública local acerca 

deste provimento. VI – Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133936 Nr: 943-83.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:20466/O/MT

 Autos: 943-83.2018.811.0008 - Código: 133936

DESPACHO

Verifica-se dos autos que até a presente data não foi apresentada, pelo 

procurador constituído, a resposta escrita, nos termos da decisão do 

recebimento da denúncia (fls. 65/66).

De outro norte, em relação ao pedido de restituição postulado pelo 

denunciado (fls. 77/82), referente às carabinas e Luneta para carabina de 

pressão, cujo pedido o MPE manifestou contrário (fls. 84/85), por ora, nos 

termos do art. 120 do CPP, não merece acolhimento porque, em tese, 

constitui objeto material do ilícito penal, de modo que o Juízo melhor 

analisará o pedido em cognição exauriente.

Apresentada referida defesa, retornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Barra do Bugres/MT, 27 de agosto de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 92151 Nr: 2243-22.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LEITE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LORENÇONI FILHO 

- OAB:6459-O

 Intimação para que o Douto Advogado nomeado, cientifique-se da decisão 

prolatada na audiência do dia 22/08/2018: "Diante da ausência do 

Advogado Reinaldo Lorençoni Filho – OABMT 6459-O DJE nº 10144, 

aplica-se multa de dez salários mínimos, devendo ser extraídas as cópias 

necessárias, tudo na forma do art. 265 do CPP. Extraia-se cópia e remeta 

a OAB/MT."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 141714 Nr: 5984-31.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO JESUS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JUNIOR - OAB:6.702

 Autos: 5984-31.2018.811.0008 - Código: 141714.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 16 de outubro de 

2018, às 13h30.

III – Intimem-se vítima e acusado, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V – Não localizada a parte a ser ouvida em Juízo, providencie a imediata 

devolução.

VI – Informado endereço noutra localidade, na forma do art. 355, §1º do 

CPP, encaminhe-se a missiva à Comarca informada, dado o caráter 

itinerante, comunicando-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 17 de agosto de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 140200 Nr: 4687-86.2018.811.0008

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: THAYSE LEANDRO SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10316/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante das provas apresentadas aos autos, nota-se que a versão 

dos fatos narrados pelo requerente é plausível, entendendo-se que o 

requerimento merece ser acolhida.Deste modo, com espeque no art. 120, 

CPP, determina-se a RESTITUIÇÃO de uma motocicleta Honda/Pop100, 

2010, placa NPL 9945/MT, chassi 902HB0210BR401129, roxa a 

requerente e sua legítima proprietária Thayse Leandro Santos da Silva, 

mediante TERMO nos autos.Publique-se, registre-se, intime-se e se 

cumpra.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.Barra do Bugres/MT, 

28/agosto/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 141492 Nr: 5858-78.2018.811.0008

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I -

Trata-se de pedido de restituição de bens apreendidos formulado por José 

Domingos da Silva.

O MPE manifestou contrariamento ao pedido.

II-

É o caso de reconhecer a incompetência deste Juízo.

Isso porque, além de a inicial não vir devidamente instruída com inquérito 

policial ou termo circunstanciado, ao que parece, o ora requerente estaria 

a responder pela contravenção penal de perturbação do sossego (LCP, 

42).

Contudo, por força do que dispõe o art. 61 da Lei 9.099/95, trata-se de 

tema de competência dos Juizados Especiais Criminais, onde deve 

tramitar, inclusive, os respectivos incidentes.

Assim, determina-se a remessa deste incidente processual ao Juizado 

Especial Criminal desta Comarca.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-63.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE ALMIR SEVERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das parte autora da 

sentença ID do documento ID do documento “Ante ao exposto, indefiro a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no Sistema PJE. .” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

Gestora Judiciária. Substituta Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-83.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

HIORRANA VALERIA LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

LOURIVAL DA CRUZ DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 15009579. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar os documentos pessoais originais e legíveis, assim como as 

declarações, ponto de referência e telefone em caso de endereço sem 

número e comprovante de endereço no nome próprio ou comprove relação 

de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da 

Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-51.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER APARECIDO OENNING (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 28 de agosto de 2018. Senhor(a) CLEBER 

APARECIDO OENNING, Rua Vista Alegre, Nº 39, São Raimundo, Barra do 

Bugres – MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 17/09/2018 Hora: 14:00, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000653-51.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLEBER APARECIDO OENNING Advogado do(a) REQUERENTE: Parte Ré: 

FRANCISCO JOSE MELO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-28.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR MEDALHA (REQUERENTE)

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZIANE CRISTINA MALUF (ADVOGADO(A))

MAURICIO GOMES AMADO (ADVOGADO(A))

FISIO NIPPON COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das parte executada 

para que no prazo de 15(quinze) dias,efetue o pagamento do valor da 

condenação fixado no título executivo ID do documento 14714339 “ I. 

INTIME-SE a parte executada FISIO NIPPON COMERCIO DE COLCHOES 

LTDA - ME, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor da condenação fixado no título executivo judicial, conforme 

planilha de cálculos com demonstrativo do crédito apresentada pelo 

exequente, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. II. Não 

havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, 

CERTIFIQUE-SE. Neste caso, façam-me conclusos os autos para 

apreciação do pedido de penhora. III. Com efeito, havendo pagamento 

sobre valor incontroverso, EXPEÇA-SE o competente alvará em favor do 

exequente. IV. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. .” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana Gestora Judiciária. Substituta Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-37.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THALIA DE JESUS OLIVEIRA AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILDO CARDOSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 28 de agosto de 2018. Senhor(a) THALIA 

DE JESUS OLIVEIRA AMARAL, Av. Bandeirantes, Residencial Édipo 

Cobacho I, Kitnet 01, Jardim Elite III, Barra do Bugres – MT. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 11/09/2018 Hora: 16:00, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000641-37.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 1.025,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: THALIA DE JESUS 

OLIVEIRA AMARAL Advogado do(a) REQUERENTE: Parte Ré: SILDO 

CARDOSO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500119-43.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO LINHARES FILHO (REQUERENTE)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 14742465 “ Diante do exposto, EXTINGO O 

PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no artigo 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, podendo a parte credora 

habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação 

judicial.Por fim, tendo em vista que a penhora realizada nos autos foi 

anterior à decisão proferida nos autos de recuperação judicial pelo juízo 

da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, tratando-se de crédito 

concursal, e não havendo concordância do devedor para a liberação, 

determino o desbloqueio devendo ser restituído à executada o valor da 

quantia bloqueada. Havendo requerimento, EXPEÇA-SE certidão de 

crédito.Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e expedido o 

alvará, ARQUIVEM-SE os autos.Publicação no PJE. .” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana Gestora Judiciária. Substituta Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-36.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO (ADVOGADO(A))

GILSON LUIS NECKEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença ID do documento 14742639 “ Diante do exposto, EXTINGO O 

PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no artigo 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, podendo a parte credora 

habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial. 

Por fim, tendo em vista que a penhora realizada nos autos foi anterior à 

decisão proferida nos autos de recuperação judicial pelo juízo da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro, tratando-se de crédito concursal, e não 

havendo concordância do devedor para a liberação, determino o 

desbloqueio devendo ser restituído à executada o valor da quantia 

bloqueada. Havendo requerimento, EXPEÇA-SE certidão de crédito.Após o 

trânsito em julgado, procedidas as anotações e expedido o alvará, 

ARQUIVEM-SE os autos.Publicação no PJE. E. .” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana Gestora Judiciária. Substituta Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-23.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000047-23.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

10.067,24; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADEMIR SILVA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, Senhor(a) Representante Legal de: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 
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258, Bairro: Bandeirantes, Cuiabá/MT – CEP 78010-040. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 17/09/2018, às 14:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, §§ 1o e 2o do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não 

comparecer à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e 

responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato (art. 455 do CPC), 

o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 

5 (cinco) dias antes da audiência. 3. No caso de audiência preliminar, a 

parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por 

advogado com poderes para transigir (art. 398 do CPC), ficando ciente de 

que, não havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos 

controvertidos da demanda, decididas as questões processuais 

pendentes e deferidas as provas oportunamente requeridas. 4. As 

eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC) 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 28 de agosto de 

2018. Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ - TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-23.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 28 de agosto de 2018. Senhor(a) ADEMIR 

SILVA DOS SANTOS, Rua Rio Negro, Nº 654, Maracanã, Barra do 

Bugres/MT, CEP: 78390-000. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 17/09/2018 

Hora: 14:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000047-23.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.067,24; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADEMIR SILVA DOS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A Parte Ré: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

(CLARO TV) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-06.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDIUSO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida 

para que se manifeste no prazo de 15(quinze) dias ID do documento 

14942632 Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 

68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da parte 

requerida para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o 

prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de recursos, 

CERTIFIQUE-SE e faça conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. .” 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana Gestora Judiciária. Substituta Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-08.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ADEMIR SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 28 de agosto de 2018. Senhor(a) ADEMIR 

SILVA DOS SANTOS, Rua Rio Negro, N° 654, Barra do Bugres/MT, CEP 

78554-080. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 17/09/2018 Hora: 14:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000048-08.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 10.492,43; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADEMIR SILVA DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-91.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

AGLAIR FRANZONI SUZUKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das parte autora da 

sentença ID do documento 14821675 “ Ante ao exposto, indefiro a inicial e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito 

nos termos do artigo 485, inc. IV e art. 321 do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95).Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas 

partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas.Publicação no Sistema PJE. .” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

Gestora Judiciária. Substituta Mat; 3321

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000411-63.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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EULER CERZOSIMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Nos termos da legislação em vigor, bem 

como do provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao setor de 

Matéria de Imprensa, a fim de que seja intimada a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para que, querendo, manifeste-se acerca da 

certidão id 14778614 subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, prazo legal. 

Nada mais. CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 de agosto de 2018. DJULIANI 

FERNANDO CECCATO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: , Centro, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 38533 Nr: 1887-03.2011.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE LIMA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...11. Dessa forma, não é crível a concessão de benefício de natureza 

permanente à pessoa cuja limitação à atividade laboral é parcial e 

temporária por ser contrário à disposição legal.

12. O que visa o presente juízo é assegurar a efetividade da medida 

expropriatória, uma vez que foram atribuídos valores diversos à mesma 

propriedade, de forma que cabe aos Senhores Oficiais Avaliadores 

esclarecerem ao juízo o motivo da divergência.

13. Dito isso, entendo que não houve qualquer omissão na sentença 

recorrida, uma vez que a exposição de pedido condicionado facultou ao 

magistrado a concessão de um ou outro de acordo com as provas 

apresentadas.

14. Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido 

por esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 

sentença em todos os seus termos.

15. Intime-se.

16. P.I.C.

17. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89771 Nr: 1638-42.2017.811.0050

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGA, CRDAGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCGDS, SLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. INTIME-SE o autor por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito 

adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC.

3. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

4. Após, façam os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76279 Nr: 2948-54.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRÓLIO & BRÓLIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5.233-B, DENNER BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, 

EDGAR BORTOLETO VIEIRA - OAB:13.396, ELIZIO LEMES DE 

FIGUEIREDO - OAB:8256, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, 

GIOVANI BETO ROSSI - OAB:14.735-B, LUCIANA MARTINS - 

OAB:5.974-B/GO, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563, 

PAULA GRASIELLA VIEIRA DA MAIA - OAB:13819/MT, PAULO DE 

ALMEIDA VILELA - OAB:9.538, PAULO ROBERTO CANHETO DINIZ - 

OAB:13.239-A, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT, TAKECHI IUASSE - 

OAB:11186

 Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

2. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 10 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40473 Nr: 724-51.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista o acórdão do recurso extraordinário 631.240/MG de 

repercussão geral, a fim de evitar qualquer prejuízo a parte requerente, 

SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 90 (sessenta) dias, e 

DETERMINO que a parte autora acoste aos autos comprovante de prévio 

requerimento administrativo indeferido, sob pena de extinção e 

arquivamento da ação.

2. Após, reitere a intimação do Perito Nomeado.

3. Oportunamente, como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve 

responder:

 a) O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental?

 b) Qual ou quais?

 c) O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para todo e qualquer tipo 

de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio sustento? (Quesito 

dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07).

 d) A incapacidade para o trabalho é permanente? Há prognóstico de 

reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em caso de menor de 

16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07).

 e) Em se tratando de menor de 16 anos, a deficiência avaliada, 

considerando a idade, produz limitação no desempenho de atividade física, 

cognitiva etc? E restrição da participação social (art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07)?

 f) Há prognóstico de normal desenvolvimento quando da idade adulta, 

incluindo colocação no mercado de trabalho, desenvolvimento social, 

afetivo, etc.?

 4. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento conforme ANEXO I da 

Resolução n. 232/2016 do CJF.

 5. Após, vistas as partes para manifestação de 10 (dez) dias.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63897 Nr: 1924-59.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Manifesta-se o exequente pela citação por edital do devedor.

2. É sabido que a citação editalícia é medida excepcional aplicada quando 

esgotados todos os meios de localização do requerido.

3. Ocorre que conforme se depreende dos autos, só houve uma tentativa 

de citação da parte adversa, constando na certidão que o número do 

imóvel é inexistente.

4. Ademais, a mera informação do exequente de que não localizou o 

paradeiro da executa sem provas a corroborar com a alegação não 

constitui meio idôneo para assegurar que a devedora está em local incerto 

para fins de deferimento de edital.

5. Dessa forma, há outros meios viáveis de citação do requerido 

anteriores à excepcional via editalícia.

6. Quanto ao pedido cautelar de penhora de rendimentos do imóvel objeto 

da partilha, o exequente não demonstrou os requisitos necessários para 

concessão da medida, não apontando sequer o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo para que, em sede de tutela de urgência 

cautelar, seja apreciado o pedido.

7. Assim, INDEFIRO o pedido de fls.64/65.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de suspensão na forma do art.921, III 

do CPC e arquivamento dos autos.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37630 Nr: 983-80.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITAS- UNIÃO DAS FACULDADES DE 

TANGARÁ DA SERRA/LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade proposta pela UNITAS – 

União das Faculdades de Tangará da Serra/MT em face do Município de 

Campo Novo do Parecis/MT.

2. Sustenta que o excepto não possui legitimidade para cobrança do 

ISSQN sob o serviço da requerida, uma vez que a mesma não possui 

campus universitário instalado neste município.

3. Argui, ainda, que a CDA não é dotada de exigibilidade já que não aponta 

data do fato gerador.

4. Instada a manifestar, a excepta rechaça integralmente os argumentos 

da excipiente.

5. É o relato necessário.

6. Fundamento e decido.

7. DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE

8. A exceção de pré-executividade tem sido admitida, excepcionalmente, 

pela doutrina e jurisprudência, em casos de vícios do título cuja evidência 

observa-se de plano e sem exigir-se dilação probatória ou maiores 

reflexões sobre o questionamento jurídico da matéria.

 9. Trata-se de iniciativa que visa a proteger o executado de situação à 

qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim 

que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o 

devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de 

penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de 

embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e 

ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais 

(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; 

STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 

40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, 

in RT 671/187).

 10. Nesse diapasão, é cabível a exceção de pré-executividade quando a 

matéria invocada é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e 

quando a decisão do incidente possa ser tomada sem necessidade de 

aperfeiçoamento da prova.

11. Verifica-se que os argumentos apresentados pelo excipiente se 

resumem tão somente a suposta ilegitimidade da exequente em cobrança 

do ISSQN sobre a atividade exercida e pela ausência de data do fato 

gerador, não se tratando de matéria que possa ser reconhecida de ofício 

pelo juiz.

12. A matéria arguida não se refere a condições da ação de execução 

tampouco aos pressupostos processuais.

13. Ademais, a matéria arguida é afeta a embargos à execução.

14. Sendo inadmissível oferecer resistência ao processo de execução por 

meio de exceção de pré-executividade, no que pese a matéria alegada 

pelo excipiente, porquanto o meio processual adequado para tal seriam os 

embargos, conforme expressamente consignado no art. 915 CPC.

15. .

16. Assim, pelo que foi exposto as matérias alegadas em sede de 

exceção de pré-executividade não podem nem de longe ser reconhecidas 

de ofício pelo Magistrado, não sendo possível o seu acolhimento, sendo 

que nada impede que tais assuntos sejam discutidos em sede de 

embargos do devedor, via mais ampla, até porque, em nenhum momento 

conseguiu-se derrubar a exigibilidade do título executivo.

17. Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade, 

devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.

18. Intime-se.

19. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39620 Nr: 2973-09.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR HENRIQUE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16.Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço 

para acolher em parte os embargos propostos contra a execução 

promovida por ADENIR HENRIQUE DOS REIS reconhecendo o excesso na 

execução nos moldes apresentados.17.Fixo os honorários de 

sucumbência em favor do procurador do INSS em 10% do valor da 

condenação nos termos do art.85, §3º, do CPC, ficando suspensos os 

pagamentos, nos termos do art. 98, VI do CPC, uma vez que o autor litiga 

sob o pálio da assistência judiciária gratuita.18.Deixo de remeter os autos 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 

3º, I do CPC.19.P. I.C.20.Transitada em julgado a presente sentença, 

remetam-se os autos principais para a contadoria para atualização dos 

cálculos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61615 Nr: 2620-32.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIRE APARECIDA SOUZA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81177 Nr: 1460-30.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA SOBRAL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE).

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISI KOLLING - 

OAB:15.788/MT, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124, MAIRA 

GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT, PRISCILA SACARDI 

BIUDES RUBERT - OAB:7286

 Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

2. Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101300 Nr: 2652-27.2018.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVZDP, GZDP, EZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o(a) requerente deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar 

sua remuneração.

2. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso.

3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento 

ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90899 Nr: 2359-91.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE CALGARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM PLANO DE TRABALHO.

1. Trata-se de Reclamação Trabalhista c/c Indenização por Dano Moral 

proposta por JORGE CALGARO em face do Município de Campo Novo do 

Parecis alegando, em síntese, que exerceu cargo em comissão vinculado 

à Secretaria de Assistência Social do Município durante o período de 

07.06.2010 a 02.02.2017.

2. Afirma que durante o período trabalhado não recebeu valores referente 

à horas extras trabalhadas, além das férias vencidas e não gozadas.

3. Citado, o requerido apresentou contestação alegando preliminar de 

prescrição (fls.28/49).

4. Anoto a existência de réplica à contestação.

5. Pois bem.

6. Quanto a preliminar de prescrição, no que se diz respeito às ações 

objetivando o recebimento/restituição de diferenças salariais, a relação é 

de trato sucessivo, renovando-se a cada parcela, de modo que, se não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição e a decadência 

atingem apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação, nos moldes da Súmula 85/STJ.

7. Dito isso, REJEITO a preliminar apontada.

8. Não havendo outras prejudiciais de mérito a serem analisadas, DOU O 

FEITO POR SANEADO, fixando como ponto controvertido a existência do 

suposto débito trabalhista e do dever de indenizar.

9. Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

10. Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32589 Nr: 2641-13.2009.811.0050

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32589

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso interposto, 

INTIMEN-SE as partes para requererem o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias

 2. Nada sendo requerido, certifique-se INTIME-SE o autor/exequente por 

seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias adotar as medidas 

pertinentes ao regular processamento da ação.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor/exequente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito adotando as medidas pertinentes para o regular processamento, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

4. Ausente a manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

5. Após, façam os autos conclusos.

6. Intime-se

7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37550 Nr: 903-19.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA EYMIDIO DE OLIVEIRA, IRENE EYMIDIO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO-DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDA - OAB:10.8270

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79918 Nr: 737-11.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON NICOLETTI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91564 Nr: 2748-76.2017.811.0050

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASÍLQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA., BANCO SOFISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 26882 Nr: 303-03.2008.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ROLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64524 Nr: 2549-93.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNDSDM, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA - OAB:13320/MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72281 Nr: 535-68.2015.811.0050

 AÇÃO: Declaração de Ausência->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVONALDO LOIOLA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERRAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA., ALEXANDRE FERRES SCHIMITH, BENEDITO SCHIMITH, JUNTA 

COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN C.DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - 

OAB:7194, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77845 Nr: 3894-26.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOR VARASCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 79190 Nr: 377-76.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIDIA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO BRASIL S/A MÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83436 Nr: 2822-67.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLIM REGINA NIEWINSKI SETTI, CRISTIANE DO 

NASCIMENTO OLIVEIRA, SANDRA FINGER, TATIANA ALVES SILVA, 

MARCIO NASCIMENTO OLIVEIRA, ROSA VILMA RIZZOTO, ROSICLEA 

FERNANDES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018 manifestem-se as 

partes, em 10 (dez) dias, acerca da

possibilidade de conciliar quanto à solução da presente demanda.

2. Havendo interesse, INCLUA-SE na Pauta de Audiência do evento,

promovendo as intimações pertinentes.

3. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular

processamento do processo.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 660 Nr: 529-23.1999.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIS ANTONIO GIACOMETTI, 

AVACY BONASSIN, NAIR BIEZUS BONASIN, ELAINE TERESINHA BONAFIN 

DE GIACOMETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito ao Setor de Matéria para 

imprensa, a fim de que seja intimada a parte embargante e a parte 

embargada, na pessoa de seus advogados, via DJE, para, querendo, 

procedam o preparo das Cartas Precatórias expedida nos presentes 

autos, respectivamente, às fls. 211, bem como para retiras-la e 

promoverem sua distribuição junto ao Juízo Deprecado, comprovando nos 

autos, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25467 Nr: 2113-47.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. V. LUSTOZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. P. SALVADOR - 

OAB:10279, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 4001 Nr: 1533-61.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAJARÁ REVENDEDORA DE DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68746 Nr: 2402-33.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PATRICIO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S/A, 

HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everly Soares Rosiak - 

OAB:17.866-O/MT, MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:SP- 252.802, JOSÉ EDGARD BUENO FILHO - OAB:MT- 13.604-A, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A, TATYANA BOTELHO 

ANDRÉ - OAB:SP- 170.219

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23869 Nr: 520-80.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DOS SANTOS AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA DOS PRAZERES, NAIR AZILIERO 

TOMAZELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 78454 Nr: 4293-55.2015.811.0050

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77160 Nr: 3488-05.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA RONDON LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR 

DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64262 Nr: 2296-08.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO JOSÉ BRIZOLA, MARCELO 

AUGUSTO BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62785 Nr: 771-88.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. MELLO & L. P. MELO LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, TORRE INDÚSTRIA 

TEXTIL E ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Henrique Tortola - 

OAB:15.513/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070-SP, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT, JOÃO 

ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257.907-SP

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 38444 Nr: 1798-77.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREMELLY COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33778 Nr: 542-36.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALANORTE AUTOPEÇAS E VEÍCULOS LTDA, 

GERSON DOMINGOS PIANO, GEOMAR OLÍVO PIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 8744 Nr: 1920-08.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVADVL, AMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94442 Nr: 4438-43.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAKARINA NAYARA PERIN AVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77207 Nr: 3516-70.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGCEL COMERCIO E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÃO LTDA-ME, SIRLEY CARVALHO DE LIMA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORESCHI COM. DE ELETR. E HIDRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72581 Nr: 698-48.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELCAR COMPRA E VENDA E LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS LTDA. ME., JEAN CARLOS MATOS DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62617 Nr: 592-57.2013.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PIAZZA, ANTONIO PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFANT & DEFANT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183/MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 61126 Nr: 2137-02.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Bedin Biasotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PIAZZA, ANTONIO PIAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, Tairo Domingos Dartora - OAB:16.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA DE PAIVA - OAB:11460/MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20703 Nr: 1021-68.2006.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI RECK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXXICASE MÁQUINAS LTDA., BANCO CNH 

INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002/MT, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - OAB:7354, 

FERNANDO CÉZAR SANTOS REIS - OAB:MT 22.096-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:OAB/ PR 24.730, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT, 

LUCIANA SEZANOWASKI MACHADO - OAB:25.276/PR, Stephany Mary 

Ferreira Regis da Silva - OAB:53.612/PR, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661-MT

 Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74325 Nr: 1710-97.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO, ECSANDRO CARLOS BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27153 Nr: 575-94.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR TREVISO, AUGUSTINHO HEINZEN, 

JANDIRA HEINZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

1. Considerando a realização da XIII Semana Nacional da Conciliação que 

ocorrerá no período de 05 a 09 de novembro de 2018, INCLUA-SE na 

Pauta de Audiência do evento, promovendo as intimações pertinentes.

2. Em caso negativo, adote a secretaria as medidas pertentes ao regular 

processamento do processo.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101278 Nr: 2643-65.2018.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA MARTINS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Defiro o benefício da justiça gratuita na esteira do disposto no art.98 e 

seguintes do CPC.

2. INTIME-SE a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos 

a Certidão de Óbito de Osvaldo Pereira Leite, bem como a Certidão de 

Casamento ou outro documento hábil a comprovar a união.

3. Em igual prazo a autora deverá se manifestar acerca da existência de 

herdeiros, juntando aos autos as renúncias pertinentes, bem como os 

documentos pessoais de identificação, ou devida emenda da inicial para 

inclusão dos mesmos no polo ativo da ação.

4. Com a juntada dos documentos, manifeste-se o Ministério Público e 

façam os autos conclusos.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101553 Nr: 2764-93.2018.811.0050

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISIENE FASSICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA GREGÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o(a) requerente deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar 

sua remuneração.

2. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso.

3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento 

ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101552 Nr: 2763-11.2018.811.0050

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISIENE FASSICOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CL DE OLIVEIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE 

ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o(a) requerente deixou de juntar qualquer 

comprovante de rendimento ou carteira de trabalho a fim de demonstrar 

sua remuneração.

2. Vale ressaltar, que o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao 

fato constitutivo do direito por ela invocado, o que não aconteceu no 

presente caso.

3. Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento 

ou, em igual prazo, efetue o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76098 Nr: 2842-92.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Manifesta-se o exequente pela consulta via RENAJUD acerca da 

existência de veículos de propriedade da parte adversa, bem como pelo 

acesso ao INFOJUD requisitando as últimas declarações de imposto de 

renda.

2. Ocorre que o Sistema RENAJUD permite somente a realização bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, não servindo para a 

realização de penhora, pois tratando-se de bens móveis a penhora deve 

ser concreta, devendo o credor indicar o local em que se encontra o bem.

3. Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

4. Sendo assim, INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens 

em nome do executado.

 5. Quanto ao INFOJUD, a anoto que a requisição de ofício à Receita 

Federal, para obtenção de cópias de declaração de imposto de renda é 

providência de caráter restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, 

constitucionalmente assegurado, consoante o artigo 5º, X, da CF

6. Trata-se de medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 

pretendida.

 7. Dito isso, INDEFIRO a consulta via INFOJUD.

8. Assim, INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, 

adotando as medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e início 

da contagem do prazo prescricional.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 74846 Nr: 2077-24.2015.811.0050

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20.Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

considerando as circunstâncias e os fatos narrados e, com fulcro no 

artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art.487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, o que faço para DEFERIR a 

guarda da menor José Wlliton Damacena dos Santos e José Weverton 

Damacena dos Santos ao genitor José Wilson dos Santos, nomeando-o 

como guardião, bem como para DECLARAR a UNIÃO ESTÁVEL de José 

Wilson dos Santos e Adriana Magalhães Damacena, no período de 2011 a 

2013 e no mesmo sentido DECRETAR a DISSOLUÇÃO DA UNIÃO 

ESTÁVEL entre o casal, para que produza todos os seus efeitos 

legais.21.Expeça-se o competente termo de guarda, intimando-se o 

requerente para assinatura.22.P. I.C.23.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39871 Nr: 127-82.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AEROFITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ABREU FUNKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA DE PAIVA - OAB:11460/MT

 Vistos,

1. Manifesta-se o exequente pela pesquisa online via RENAJUD para 

localização de veículos de propriedade do executado

2. Ocorre que o Sistema RENAJUD permite somente a realização bloqueio 

no cadastro dos veículos em nome do proprietário, não servindo para a 

realização de penhora, pois tratando-se de bens móveis a penhora deve 

ser concreta, devendo o credor indicar o local em que se encontra o bem.

3. Ademais, o poder judiciário não é órgão consultivo à disposição da 

parte, devendo o interessado diligenciar em busca de bens e endereço a 

fim de dar prosseguimento à demanda, sendo as vias à disposição do 

judiciário medidas a serem adotadas em casos excepcionais.

4. Sendo assim, INDEFIRO o acesso ao RENAJUD, pois o exequente não 

indicou a localização do veículos/bens e nem mesmo se há veículos/bens 

em nome do executado.

 5. Dito isso, INDEFIRO o pedido de fl.73/74.

6. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, indique bens da parte devedora que possam ser penhorados, sob 

pena de extinção e arquivamento

 7. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 97474 Nr: 902-87.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS/MT, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CEZAR SANTOS, SANDRA 

BARBOZA GUIMARÃES, FERNANDO QUERUBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924

 Autos Código nº 97474

Vistos.

 Considerando que no dia 28 de maio de 2018 foi decretado ponto 

facultativo, conforme Portaria n.º 728/2018-DGTJ/PRES, datada de 

28/05/2015, redesigno a audiência aprazada anteriormente para o dia 03 

de setembro de 2018 às 15h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 30 de maio de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98380 Nr: 1297-79.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA - MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7.824-B

 Autos Código nº 98380

Vistos.

 Considerando que no dia 28 de maio de 2018 foi decretado ponto 

facultativo, conforme Portaria n.º 728/2018-DGTJ/PRES, datada de 

28/05/2015, redesigno a audiência aprazada anteriormente para o dia 03 

de setembro de 2018 às 14h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis (MT), 30 de maio de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98192 Nr: 1241-46.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SUBSEÇÃO FEDERAL DE DIAMANTINO/MT, MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIZAEL DE SOUZA - 

OAB:16.842/MT

 Código nº 98192

DESPACHO

Visto, etc.

Tendo em vista que a data 27/06/2018 será ponto facultativo, estipulado 

pelo TJMT, Portaria Nº 629/2018, redesigno a audiência para o dia 

30/08/2018 às 18:00hrs, para realização do ato deprecado.

Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98942 Nr: 1536-83.2018.811.0050

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE MARRIET SILVA DE 

OLIVEIRA - OAB:9.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o ofício aportado à f. 52, intime-se a parte requerente para 

providências diretamente naquela Serventia.

Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de f. 41-42.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92277 Nr: 3145-38.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTHON RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Custas processuais pela parte 

autora, observando-se o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Com o transito em julgado, arquive-se o feito com as 

comunicações necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97172 Nr: 755-61.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. LOPES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 22).
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Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 22, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78659 Nr: 52-04.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA ZOCCHE NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 77).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 77, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89923 Nr: 1726-80.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A VOLKWEIS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - OAB:24956, 

WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por Valtra 

Administradora de Consórcios Ltda., fundamentada no Decreto Lei nº 

10.931/2004 - tendo por objeto o seguinte veículo: Marca/Modelo: Toyota 

Hilux CD 4X4 SRV. Ano/Modelo 11/12. Chassi 8AJFZ29G6C6147306. 

Motor N. 1KD5542753/ 2 EIXO 2.94 PBT.

Recebida a inicial (f. 61) a parte requerida não foi encontrada para ser 

citada (f. 70).

Intimada para dar andamento ao feito, a parte autora informou o 

cumprimento da obrigação pela parte requerida (f. 74), pugnando pela 

extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Diante da informação da quitação da dívida, f. 74, JULGO EXTINTA a 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

uma vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Custas pela parte autora.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78961 Nr: 223-58.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18.678-A/MT, ROBERTO GUENDA - OAB:101.856/SP, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Com tais considerações, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente 

feito, nos termos do art. 921, § 2º, do Código de Processo Civil, pelo prazo 

de 01 (um) ano, prazo este hábil para que a parte exequente possa 

realizar TODAS as diligências administrativas que estejam em seu alcance 

para a localização do endereço do executado.Proceda-se as diligências 

necessárias para o arquivamento do feito, SEM BAIXA NA 

DISTRIUIÇÃO.Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta 

decisão, o exequente deve ser manifestar independente de nova 

intimação no prazo de 5 dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100187 Nr: 2115-31.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIO PACHECO IZIDORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 22).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 22, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 2285-76.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. DE ARAÚJO -ME (SORVETERIA BEM 

BOM), JOÃO NASCIMENTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RIBAS DE ALMEIDA - 

OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 (...)DECIDO.Inicialmente, vale registrar a não localização do devedor é 

uma situação fática, examinada concretamente, e não uma realidade 

abstrata que (...) Ocorre que na hipótese versada nos autos não há 

notícia de que a parte exequente tenha realizado pesquisas na Junta 

Comercial, Cartórios Imobiliários, Concessionárias de Serviço Público ou 

empresas de telefonia. Igualmente, não há informações de consulta ao site 

de telelistas ou de expedição de ofícios ao DETRAN, etc.Aliás, não é 

demasia registrar que não cabe a magistrada realizar decisões 

minuciosamente fundamentadas traçando quais as providencias a parte 

exequente deve realizar para comprovar nos autos que foram realizadas 

as buscas administrativas para a localização de bens da parte executada.

(...).Assim, constato que, por ora, a parte exequente não comprovou que 

realizou as buscas administrativas que estão ao seu alcance para 

posterior andamento de consultas pelo Poder Judiciário.(...). Outrossim, a 

parte exequente poderá, a qualquer tempo, realizar petição nos autos, 

DESDE QUE DEVIDAMENTE COMPROVADA as alegações de modificação 

fática para o prosseguimento do feito.Outrossim, friso que a citação por 

edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas quando 

frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, a fim de 

garantir o contraditório e a ampla defesa.Com tais considerações, 

DETERMINO a SUSPENSÃO do presente feito, nos termos do art. 921, § 2º, 

do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 (um) ano, prazo este hábil 

para que a parte exequente possa realizar TODAS as diligências 

administrativas que estejam em seu alcance para a localização do 

endereço do executado.Proceda-se as diligências necessárias para o 

arquivamento do feito, SEM BAIXA NA DISTRIUIÇÃO.Decorrido o prazo, a 

contar da intimação via DJE desta decisão, o exequente deve ser 

manifestar independente de nova intimação no prazo de 5 dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 21905 Nr: 2188-23.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SCHIMITH, MARCELINA DE SOUZA 

FERREZ SCHIMITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192, DIEGO ALVES CORRÊA BERNARDI. - OAB:15.735/MT, 

RODOLFO CORREA DA COSTA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de f. 165 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.No que TANGE AO PEDIDO 

DE SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral do acordo entabulado, 

anoto que a sentença homologatória de acordo constitui título executivo 

judicial. Assim, ainda que o acordo ora homologado fixe o adimplemento de 

prestações periódicas, eventual descumprimento do pactuado ensejará 

sua execução, não cabendo a retomada do curso processual na fase em 

que se encontrava antes da homologação.Portanto, com fundamento no 

princípio da duração razoável do processo, a fim de evitar acúmulo de 

ações no estoque da secretaria do juízo, INDEFIRO o pedido devendo, os 

autos, serem remetidos ao arquivo, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo, sem prejuízo ao seu 

d e s a r q u i v a m e n t o  p a r a  e v e n t u a l  p r o c e s s a m e n t o  d a 

execução.Publique-se.Registre-se.Intimem-se as partes por meio de seu 

patrono, via DJE. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas 

e anotações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29818 Nr: 3224-32.2008.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEISLIE F. HAENISCH - 

OAB:20.099-GO, LUIS EDUARDO GAJARDONI FEITOSA ANDRADE - 

OAB:13.929 OAB/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329/MT, MAURO DE MOURA APOITIA - OAB:11896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face da parte requerida, ambas devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito (f. 68), a parte 

autora manteve-se inerte ao chamado judicial, conforme se vê na certidão 

de f. 70.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte requerente abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte (f. 70).

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do requerente.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40311 Nr: 565-11.2012.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B/MT, HUMBERTO LODI CHAVES - OAB:63524/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Custas processuais pela parte 

autora, observando-se o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Com o transito em julgado, arquive-se o feito com as 

comunicações necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63170 Nr: 1171-05.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DEFLOU DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Marcelo 

Deflou da Rocha por reconhecer a prescrição da pretensão punitiva 

estatal, com supedâneo no artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30092 Nr: 143-41.2009.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES CARVALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 449 de 886



 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ANA PAULA CARVALHO - OAB:155047, ANA PAULA 

SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A, FREDERICO AUGUSTO PIMENTA 

CERQUEIRA - OAB:11769, GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT, JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:OAB/MT 16.604-A, LEILA FARAH HADDAD LONGO - OAB:123.497

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do distribuidor desta Comarca, acostado em fls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27367 Nr: 779-41.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTINA RAMONA AGUERRO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRLUCI SARGES - OAB:PROC. 

FEDERAL

 Vistos.

Determino a expedição de Alvará para liberação dos valores depositados 

pela parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, 

consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30011 Nr: 70-69.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA P. 

CARDOSO ZANDONADI - OAB:PROCUR./INSS/MT

 Vistos.

Determino a expedição de Alvará para liberação dos valores depositados 

pela parte executada.

Com efeito, não havendo mais conflito de interesses, visto que a 

executada cumpriu com o determinado na sentença e a parte exequente 

se dá por satisfeita, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 924, inciso II, do CPC.

Em seguida, certifique o transito em julgado desta decisão, realizando a 

escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento do feito, 

consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66496 Nr: 540-27.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M. P. MATIAS - MERCADO - ME, JOAQUIM 

MATIAS SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 OAB/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Com tais considerações, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente 

feito, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, pelo prazo de 01 (um) ano, 

prazo este hábil para que a parte exequente possa realizar TODAS as 

diligências administrativas que estejam em seu alcance para a localização 

de bens passíveis de penhora em nome do executado.Proceda-se as 

diligências necessárias para o arquivamento do feito, SEM BAIXA NA 

DISTRIUIÇÃO.Decorrido o prazo, a contar da intimação via DJE desta 

decisão, o exequente deve ser manifestar independente de nova 

intimação no prazo de 5 dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84899 Nr: 3687-90.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA BORGES MOSSELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Cuida-se de ação revisional de benefício previdenciário proposta 

em face do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos Municipais deste 

município.Em síntese, sustenta a parte autora que é servidora pública 

municipal desde o ano de 1.998 e que após ser diagnosticada com 

hanseníase, passou a receber aposentadoria por invalidez.Contudo, 

afirma a parte autora que após auditoria do TCE/MT seu benefício passou 

a ser pago proporcionalmente ao tempo de serviço realizado, sendo que 

por ser acometida por enfermidade de hanseníase faz jus ao pagamento 

integral do débito.O feito foi saneado conforme se vê às f. 218-219, 

oportunidade em que foi determinada a intimação das partes para 

especificação das provas que pretendem produzir.A parte requerida 

pugnou pela realização de prova pericial a fim de constatar se a parte 

autora era acometida por Hanseníase, quando do seu pedido 

administrativo junto ao FUNSEM, fato este ocorrido em fevereiro de 

2.014.A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (f. 

223).Os autos vieram conclusos.DECIDO.Sem delongas, observo que a 

autora requer a revisão do valor de seu benefício porque faz jus ao 

pagamento integral por ter sido/ou ser acometida por enfermidade de 

Hanseníase.Assim sendo, e para a solução do mérito da causa, entendo 

necessária a produção de prova pericial conforme pugnado pela parte 

requerida, inclusive a fim de prestigiar o princípio da ampla defesa e 

contraditório. Para tanto, NOMEIO perito médico judicial o Dr. Robson 

Candido, que poderá ser encontrado na ORAL CLÍNICA neste município de 

Campo Novo do Parecis.Intime-se o perito nomeado para que apresente 

valor de seus honorários no prazo de 15 (quinze) dias.Após apresentado 

o valor, intime-se a parte requerida para que, concordando com os 

valores, realize o depósito prévio em dez dias. Caso não concorde, voltem 

os autos conclusos para deliberação.Deverá o perito comunicar o Juízo a 

data do início da perícia.Ficam as partes advertidas do disposto no artigo 

465 do CPC.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66186 Nr: 280-47.2014.811.0050

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADO, EHOZ, TOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862/MT, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - OAB:20647/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maury Borges da Silva - 
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OAB:10.129/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, se manifeste acerca da 

devolução dos bens e transferência de valores, conforme decisão judicial 

de f. 1034 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 2853-58.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MILTON SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO OSCAR MILITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, não havendo pagamento e ou qualquer outra ilegalidade na 

cobrança em comento, nos termos do art. 701, §2º, CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação monitória e, via de consequência, 

constitui-se, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do 

cumprimento de sentença.Assim, retifiquem-se a distribuição e autuação 

para constar a presente como cumprimento de sentença.Intime-se o autor 

para apresentar demonstrativo atualizado do débito, nos termos do art. 

524, do CPC.Atualizado o débito, intime-se o executado para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 15 dias (CPC, art. 523), devendo 

consignar as advertências dos §§ do mesmo artigo, bem como informando 

que poderá oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias 

(CPC, art. 525 e §§).Em caso de pronto pagamento, fixo os honorários em 

10% sobre o valor do débito.Proceda-se as baixas necessárias no 

Sistema Apolo, uma vez que se trata de processo incluso na META 02 

CNJ.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79539 Nr: 533-64.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS FERRAZZO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, MAIRA GIOVANA 

LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de 2018, nesta cidade e 

Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, na sala de 

audiências da segunda vara, no edifício do Fórum, onde se encontrava 

presente a Meritíssima Juíza de Direito CLÁUDIA ANFFE NUNES DA 

CUNHA, às 16h39min, foi declarada aberta a presente audiência nos autos 

nº. 533-64.2016.811.0050 (código 79539).

Compareceram, a parte Autora Iris Ferrazzo do Carmo, acompanhado de 

seu mandatário legal, Dr. Rogério de Campos e o requerido Município de 

Campo Novo do Parecis, representado por seu preposto, Sr. Girlei 

Augusto Pe Bolzan, acompanhado de sua mandatária legal, Dra. Cassia 

Matos Amaral e as testemunhas Rosana Segalotto e Gizelle Perin.

Pelo advogado da parte autora: Nada a requerer .

Pela advogada da parte requerida: Requer a juntada de carta de 

preposição. Desiste da oitiva da testemunha Adelcio Mirachi.

Em seguida, a MMª Juíza deliberou: “Vistos. Defiro a juntada de carta de 

preposição pela parte requerida. Homologo a desistência da testemunha 

Adelcio Mirachi. Declaro encerrada a instrução e, via de consequência, 

abra-se vista as partes para oferecimento de memorias finais, pelo prazo 

legal, iniciando-se pela parte autora. Após, venham-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.” Nada mais. Determinou a MMª Juíza que às 16h54min 

encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, ____Angela Carla Einik, Matrícula 7703, que 

digitei e subscrevi.

Claudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Rogério de Campos Cássia Matos Amaral

Advogado autor Advogada requerido

Iris Ferrazzo do Carmo Girlei Augusto Pez Bolzan

Autora preposto do requerido

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 6216 Nr: 1418-06.2001.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAMS OLIVEIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR ZAMBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA GEMIO DOS REIS 

GONÇALVES - OAB:134.821-SP, Williams Oliveira dos Reis - 

OAB:37333/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor DOS DOCUMENTOS/BLOQUEIO ON LINE, acostado em fls., 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63420 Nr: 1431-82.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AERTON VARGAS GINDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. DE 

RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:3500-B/MT, MIGUEL VIANA REGINATO - OAB:11662/MT, MOEMA 

VIANA REGINATO - OAB:12.023, RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - 

OAB:6.593/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor DOS DOCUMENTOS/BLOQUEIO ON LINE, acostado em fls., 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75130 Nr: 2247-93.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAM RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANO SILVA INDÚSTRIA DE RAÇÃO E 

ÓLEO VEGETAL LTDA-ME, EDUARDO SANTOS SOLANO, DANIELLE JOZIE 

RICARDI SOLANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANANDA NEGRÃO 

VASCONCELOS NUNES - OAB:27.464/BA
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 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor DOS DOCUMENTOS/BLOQUEIO ON LINE, acostado em fls., 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95765 Nr: 5180-68.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:21.387-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor DOS DOCUMENTOS/BLOQUEIO ON LINE, acostado em fls., 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 6216 Nr: 1418-06.2001.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAMS OLIVEIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR ZAMBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA GEMIO DOS REIS 

GONÇALVES - OAB:134.821-SP, Williams Oliveira dos Reis - 

OAB:37333/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

face o teor DOS DOCUMENTOS/BLOQUEIO ON LINE, acostado em fls., 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63420 Nr: 1431-82.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AERTON VARGAS GINDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. DE 

RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:3500-B/MT, MIGUEL VIANA REGINATO - OAB:11662/MT, MOEMA 

VIANA REGINATO - OAB:12.023, RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - 

OAB:6.593/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

face o teor DOS DOCUMENTOS/BLOQUEIO ON LINE, acostado em fls., 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75130 Nr: 2247-93.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAM RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANO SILVA INDÚSTRIA DE RAÇÃO E 

ÓLEO VEGETAL LTDA-ME, EDUARDO SANTOS SOLANO, DANIELLE JOZIE 

RICARDI SOLANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANANDA NEGRÃO 

VASCONCELOS NUNES - OAB:27.464/BA

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

face o teor DOS DOCUMENTOS/BLOQUEIO ON LINE, acostado em fls., 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95765 Nr: 5180-68.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:21.387-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

face o teor DOS DOCUMENTOS/BLOQUEIO ON LINE, acostado em fls., 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74369 Nr: 1737-80.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO, ECSANDRO CARLOS BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor DOS DOCUMENTOS/BLOQUEIO ON LINE, acostado em fls., 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79446 Nr: 518-95.2016.811.0050
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON CORREIA FLOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO MARTINS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor DOS DOCUMENTOS/BLOQUEIO ON LINE, acostado em fls., 

requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 30487 Nr: 552-17.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRÓLIO & BRÓLIO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLGERI NARCIZO LAZARIM BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face O 

DECURSO DE PRAZO, requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71505 Nr: 120-85.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VITOR SOUZA PEREIRA, ADRIANO 

VITOR SOUZA PEREIRA 011.262.941-52

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face O 

DECURSO DE PRAZO, requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86571 Nr: 4859-67.2016.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO FERREIRA SILVA - 

OAB:13.280/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69368 Nr: 2795-55.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL JOSÉ DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, MACIEL JOSÉ DO 

NASCIMENTO, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o PARECER MINISTERIAL acostado em fls.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 79081 Nr: 296-30.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ASSUNÇÃO MANENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA 

CRIANÇA LTDA., UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:14399-B, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - 

OAB:7354, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11.278-B/MT

 Vistos em correição.

Defiro a produção de prova oral e, via de consequência, nos termos do 

art. 357, §4º, do CPC, fixo o prazo comum de quinze dias para que as 

partes apresentem rol de testemunhas.

Sem prejuízo, designo audiência de instrução para o dia 18/10/2018, às 

16h00min.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93544 Nr: 3915-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARCA DE CUIABÁ/MT, BANCO BAMERINDUS S/A 

EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS LEITE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

INDEFIRO o pedido de f. 38, uma vez que se trata de procedimento a ser 

realizado pela parte autora.

Assim, intime-se a parte autora, por meio de seus patronos, via DJE, para 
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prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de devolução 

da missiva.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101606 Nr: 2784-84.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SALVADOR/BA, 

POLICIA MILITAR DA BAHIA - CPM DENDEZEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LUIZ MAGALHÃES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIZ MAGALHÃES 

FERREIRA - OAB:32571-BA

 Vistos, em correição.

Trata-se de missiva com a finalidade de realizar a inquirição da 

testemunha Leandro Jesus dos Santos, cujos requisitos legais restam 

preenchidos para seu cumprimento neste Juízo.

Portanto, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade.

Para tanto, designo audiência para o dia ___04_____/__10_____/2018, às 

___18______h____00_____min, que será realizada na sala de audiência 

deste Juízo.

Sem prejuízo, oficie-se ao juízo deprecante solicitando o envio das 

respostas à acusação apresentadas pelos acusados.

Ciência ao Ministério Público.

Comunique-se o Juízo Deprecante sobre a data da solenidade acima 

designada.

Após o cabal cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88383 Nr: 869-34.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por 

consequência da sucumbência, condeno a autora no pagamento das 

custas e despesas processuais, atualizadas a partir do desembolso. 

Ainda, arcará a autora, em benefício do(s) advogado(s)/procurado(a/es) 

da parte adversa (art. 85, § 14, CPC), com o pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10%, sobre o valor atualizado da causa, 

suspensa a execução na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil. Publique-se.Registre-se.Intime-se.Com o transito em julgado, 

arquive-se o feito.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94754 Nr: 4626-36.2017.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELONI SCHIRMER CONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ANA THOMAS WERLE 

TORRES - OAB:23.698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão para liquidar o valor 

devido pela ré ao autor, decorrente da condenação na ação civil pública 

nº 800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/AC, em R$ 57, correndo atualização monetária desde os 

desembolsos, conforme planilha de f. 45-46, e juros de mora, de 1% ao 

mês, a contar de 29/07/2013. Em razão da sucumbência, CONDENO a 

executada ao pagamento das custas, despesas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor liquidado, devidamente 

atualizado. Com a preclusão desta liquidação, apresente o exequente 

planilha atualizada com cálculos nos termos do que foi decidido.Juntada a 

planilha, INTIME-SE o réu, por meio de carta, para pagamento, nos moldes 

do art. 523 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, após apresentada a 

planilha, EXPEÇA-SE ofício à 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, 

onde se processa a ação civil pública nº 800224-44.2013.8.01.0001, 

solicitando a transferência dos valores respectivos a este juízo. 

Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 15 de agosto de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84198 Nr: 3287-76.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ANTONIO BIAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA JUNIOR ME (SUPERFOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NEWTON DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:8392, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - 

OAB:11460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 19 de outubro de 2.018, às 13 horas.

Cumpra-se, nos termos da decisão de f. 34-35.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91166 Nr: 2521-86.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, EDIMAR PEREIRA DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o PARECER MINISTERIAL acostado em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99499 Nr: 1782-79.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIM RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, EDIMAR PEREIRA DOS 

SANTOS, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o PARECER MINISTERIAL acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101001 Nr: 2502-46.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AWDSA, APQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista o pleito retro, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

23/11/2018, às 13 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97954 Nr: 1139-24.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos,

Designo audiência de conciliação pra o dia 23/11/2018, às 13:30 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92424 Nr: 3239-83.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCPDS, DJPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDER TADASHI BABATA - 

OAB:12.003, JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - OAB:10.229

 Vistos.

ACOLHO o parecer ministerial e, via de consequência, nos termos do art. 

8º da Lei nº 5.478/68, DESIGNO audiência de instrução para o dia 

23/11/2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes e o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87030 Nr: 182-57.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

ACOLHO o parecer ministerial e, via de consequência, nos termos do art. 

8º da Lei nº 5.478/68, DESIGNO audiência de instrução para o dia 

06/11/2018, às 15h30min.

Intimem-se as partes e o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 641 Nr: 510-17.1999.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GERALDO FERREIRA MENDES, ESPOLIO 

DE GILDA FURLAN MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO AMARAL MENDONÇA NETO, MARIA 

CRISTINA MALDONADO MENDONÇA, HELIO LUIZ BOTURÃO, THAIS 

FERNANDES BOTURÃO, FRANCISCO ALVES DE LAVOR, ANTONIOS 

SEMAAN ABDUL MASSIH, CELIA MASSOUR ABDUL MASSIH, FAUZI 

SEMAMAN ABDUL MASSIH, GILDA DEVITO ABDUL MASSIH, NABIL 

SEMAMAN ABDUL MASSIH, ALBERTINA ALEXANDRA MACRUZ MASSIH, 

ZUNER ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, DECIO FRANCISCO 

MUSSOI E SUA MULHER, HIROSHI KASHIWAGI, COMPANHIA AGRÍCOLA 

DO PARECIS - CIAPAR, O ESTADO DE MATO GROSSO, INACIO 

LOTOCZINSKI PUKALESKI, ALDAIR PULALESKI, JOFRE FERNANDO DA 

COSTA, IOLANDA TAIRA KASHIWAGI, LÚCIA WALKÍRIA UHR, BERTA 

WALESKA UHR, VIVIANE HELENA KRONER UHR, SÉRGIO MIGUEL 

AQUINO DOS SANTOS, WALMIRA DE FÁTIMA DA SILVA, MARIA 

MONTOVANI DOS SANTOS, GILMAR APARECIDO DOS SANTOS, ORENI 

BRAGHIM DOS SANTOS, JOSÉ BERILO DOS SANTOS e ESPOSA, JOÃO 

FIEL DOS SANTOS e ESPOSA, JANETE FÁTIMA DOS SANTOS e ESPOSO, 

GILSON ANTÔNIO DOS SANTOS, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS, 

GIVANILDO MANOEL DOS SANTOS, ROSÂNGELA PADILHA DOS 

SANTOS, SÉRGIO ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI 

- OAB:2772-A, AGNELO BEZERRA NETO - OAB:320, CLAUDIO CEZAR 

FIM - Procurador Chefe da União em Mato Grosso - OAB:, ELIANE 

AVELINO DOS SANTOS - OAB:4749, GILBERTO JUSTINO FERREIRA - 

OAB:8554/PR, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441, JOAQUIM ADOLFO 

CORRÊA DE MENDONÇA - OAB:37.051 SP, JOJI MIYAMOTO - 

OAB:56.668, MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT, PEDRO 

GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pleito de f. 1.206 e, via de consequência, proceda-se às 

diligências necessárias para a averbação da presente ação à margem da 

matrícula nº 1.394 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Diamantino/MT, bem como nos registros subsequentes, quais sejam, 

matrícula nº 28.984, folha 041, também do 1º Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Diamantino e matrícula nº 20.894 do 1º Serviço de 

Notas e Registros de Tangará da Serra/MT.

Sem prejuízo, considerando o pleito de f. 1.207, designo audiência para o 

dia 06 de novembro de 2.018, às 16:30 horas.

Por fim, ficam as partes cientes que a intimação das testemunhas dar-se-á 

nos termos do art. 455, qual seja, dispensando-se a intimação do Juízo, 

salvo as hipóteses legais (art. 455, §1º , do CPC).

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65931 Nr: 48-35.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEICE ROBERTA DOS SANTOS FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266, NATALIA DE ANDRADE CASTELO 

BRANCO DINIZ - OAB:18020/PROC.MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos 

requerendo o que entender pertinente.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000120-63.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS (ADVOGADO(A))

RAULIN SILVA LEAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA DAMICO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 
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1000120-63.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, e a parte executada devidamente intimada para 

cumprimento da r. sentença, não juntou nos autos o comprovante de 

pagamento da condenação. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 28 de 

Agosto de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138795 Nr: 10219-43.2017.811.0051

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Marcos Gentilin

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiomar Valério - 

OAB:12.625/MT, Luciana Rosa Gomes - OAB:7.848-B/MT, Rodrigo 

Carrijo Freitas - OAB:11395/MT, TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:9369/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 10219-43.2017.811.0051 (código 138795) Vistos. (...) Desse modo, 

e diante da certidão firmada pela Diretoria do Foro de que os documentos 

estão de acordo com a Instrução Normativa e demais recomendações, 

DEFIRO o pedido para autorizar a restituição da importância de R$ 80,45 

(oitenta reais e quarenta e cinco centavos), relativos à Guia 39615, em 

razão de sua não utilização, cujo crédito deverá se dar em nome do 

requerente: Marcos Gentilin, brasileiro, casado, portador do CPF 

483.518.229-49, do RG 1.798.090 SSP-PR, nascido aos 23/10/1959, 

endereço de e-mail: marcosgentilin@hotmail.com, Titular da Conta Corrente 

n. 28.310-X, Agência n. 2029-X, Banco do Brasil.Remeta ao Tribunal de 

Justiça via Sistema de Controle de Informações Administrativas – 

CIA.Intime-se.Certificada a devolução dos valores ao interessado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se.Campo Verde, 28 de agosto de 2018.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001524-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SERON LEAO (AUTOR(A))

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001524-49.2018.8.11.0051 Revisional Despacho. Vistos etc. Do 

que se infere dos autos, a Requerente, na condição de microempresária, 

teria adiantado o valor de R$ 10.330,00 para a aquisição de um lote 

oferecido pela Requerida, obrigando-se, ainda, ao pagamento de doze 

prestações mensais de R$ 578,48. Assim, ao menos inicialmente, a 

circunstância de a Requerente ter pago, de entrada, valor de mais de dez 

mil reais serve como indício da possibilidade do pagamento das custas 

processuais. INTIME-SE a Requerente, pois, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, sob pena 

de indeferimento da gratuidade. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de agosto de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001441-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

Alquimir Gomes de Carvalho (ADVOGADO(A))

AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIS PIRES (EXECUTADO)

JORGE ROBERTO PIRES FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001441-33.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que 

comprove o pagamento das despesas processuais atinentes à 

distribuição da presente execução, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 28 de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33700 Nr: 247-59.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primaverde Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nardi Pré Moldados Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82482 Nr: 2178-92.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cornélio Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2178-92.2014.811.0051 – 82482

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de Agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73442 Nr: 2429-81.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmo Verner Poganski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heltson Martin Gutsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2429-89.2012.811.0051 - 73442

Execução

Decisão.

Vistos etc.

A ausência do Exequente impede o prosseguimento do feito, 

especialmente se considerado que, sem sua participação ativa, não se 

pode confirmar a manutenção da mora.
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 ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de Agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72223 Nr: 1212-03.2012.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Sergio Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1212-03.2012.811.0051 – 72223

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de Agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74478 Nr: 3473-38.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Caso Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3473-38.2012.811.0051 - 74478

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução na qual o Exequente desistiu da ação.

É o relato do necessário. Decido.

De trivial conhecimento, as execuções se diferem significativamente das 

ações de conhecimento, uma vez que já possuem título pré-constituído a 

embasar o direito a que se visa a efetivar. Por essa razão, a desistência 

desse tipo de ação tem regramento específico, diferente do procedimento 

exigido nas ações de conhecimento. Com efeito, diz o art. 775, do NCPC:

“Art. 775. O Exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.”

Na execução, portanto, por não se discutir a existência do direito, a 

desistência da ação pelo Exequente não necessita a anuência do 

Executado.

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para declarar extinto o 

presente feito executivo, nos termos do art. 775 e 924, IV, ambos do 

NCPC.

CONDENO o Exequente ao pagamento das custas finais. Sem honorários.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C.

Campo Verde/MT, 14 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28607 Nr: 2712-12.2009.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlino Felix dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2712-12.2009.811.0051 – 28607

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de Agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77235 Nr: 2191-28.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santa dos Reis Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2191-28.2013.811.0051 - 77235

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista a inércia do Executado em impugnar os cálculos 

apresentados pela Exequente, HOMOLOGO os cálculos de p. 155 e, em 

consequência, determino seja expedido ofício requisitório de pagamento 

de pequeno valor ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Feito o pagamento, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de Agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76368 Nr: 1327-87.2013.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gueberson Dias, Juarez José Fin Albiero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 9733 Nr: 1322-80.2004.811.0051
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Guia de Magalhães, Amador Thomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Luis Teixeira - 

OAB:4.737/MT, Murilo Espínola de Oliveira Lima - OAB:3127-1 - MT, 

Raimar Abilio Bottega - OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT, RUBENS PEREIRA DE SOUZA - OAB:686-MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14980 Nr: 898-67.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Braz Francisco de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial Princesa Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - 

OAB:9277/MT

 Autos nº. 898-67.2006 .811.0051 - 14980

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de execução de contrato na qual por meio de acordo, se 

conseguiu a satisfação integral do débito.

É o relato do necessário. Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da divida, de rigor a extinção do feito.

 Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 22 de Agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32276 Nr: 2391-40.2010.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Veronica Veitz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2391-40.2010.811.0051 – 32276

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

CORRIJA-SE a autuação, fazendo constar, como nome da ação, Execução 

Contra a Fazenda Pública->Execução de Título Judicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO.

INTIME-SE o Requerido, na pessoa de seu Representante Judicial, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, apresente 

impugnação à execução, nos termos do art. 535 do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de Agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16927 Nr: 2826-53.2006.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroindustrial Princesa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Francisco de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Autos n° 2826-53.2006.811.0051 – 16927

Embargos à Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação Embargos a Execução na qual as Partes, depois de 

sentenciado o feito, celebraram acordo.

Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do ajuste 

firmado pelas Partes.

Isso posto, HOMOLOGO o ajuste firmado pelas Partes, dando ao feito 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, b, do NCPC.

Custas conforme acordado.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações de estilo.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde-MT, 22 de Agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76208 Nr: 1165-92.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCLS, KCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Autos n° 1165-92.2013.811.0051 - 76208

Execução de Alimentos

 Decisão.

Vistos etc.

Para a análise das questões relativas a interesses de menores, impõe-se 

mesmo a competência do juízo imediato, em detrimento do original, sempre 

que houver alteração superveniente do domicílio do incapaz.

 Pela relevância dos interesses disputados, entende-se impossível a 

prorrogação da competência do juízo original, tal como deve ocorrer nas 

hipóteses de competência absoluta, a serem observadas oficiosamente 
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pelo juiz.

Nesse sentido, o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça:

“A Segunda Seção entende que a regra de competência insculpida no art. 

147, I, do ECA, que visa a proteger o interesse da criança, é absoluta, ou 

seja, deve ser declarada de ofício, não sendo admissível sua prorrogação.

Em discussões como a que ora se trava, prepondera o interesse do menor 

hipossuficiente, devendo prevalecer o foro do alimentando e de sua 

representante legal como o competente tanto para a ação de alimentos 

como para aquelas que lhe sucedam ou que lhe sejam conexas.

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito de 

Arneiroz, o suscitante.” (CC 102849/CE, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 

em 27-5-2009)

Decido.

Pelo exposto, DECLINO da competência para processamento e julgamento 

da presente ação de execução de alimentos, determinando, por 

conseguinte, a remessa dos autos ao juízo da Comarca de 

Rondonópolis/MT.

Esgotado o prazo de recurso sem impugnação, ENCAMINHEM-SE os 

autos, dando-se as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79681 Nr: 166-08.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLPB, MLMB, MdMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - 

OAB:4846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação do Advogado da parte Requerente, no prazo de 15(quinze) 

dias,manifestar-se acerca da decisão da fls. 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13284 Nr: 2755-85.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Safras e Cifras 

Importação e Exportação Ltda, Ester Carmela Baum, Anderson Sérgio dos 

Santos, Neuri Antonio Frozza, Adilson Octtacilio Aquino, Rosemary Grandi 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70461 Nr: 3340-30.2011.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Seron - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A, Otavio Simplicio Kuhn - OAB:14238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27533 Nr: 1631-28.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilza Pinheiro Benevides, Paulo Giannetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valpax do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34764 Nr: 1303-30.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Str Ar Condicionado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Silval da Cunha 

Barbosa, Dorgival Veras de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Falcão Ferreira - 

OAB:MT 11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação juntado aos autos, para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83943 Nr: 3235-48.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaro do Nascimento Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Cadore, Odair de Tal, ADAIR PEREIRA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adair Pereira Leite - 

OAB:2275-A, Cloves Vanderlei Eickhoff - OAB:12125-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para a parte 

requerente, manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, quanto as folhas 

141 a 142, requerendo o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80234 Nr: 507-34.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.L. Supermercados Ltda, Aldenor Alves 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que as Parte não foram intimadas na Certidão anterior. 
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Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e o 

executado ALDENOR ALVES FERREIRA nada manifestou até a presente 

data, razão pela qual impulsiono os presentes autos, para INTIMAÇÃO DA 

PARTE EXEQUENTE, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens disponíveis 

do executado, bem como manifestar-se da correspondência devolvida, 

acostada às fls. 65, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71661 Nr: 652-61.2012.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Seron - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76432 Nr: 1395-37.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Bernardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Arraes Cavalcanti - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERIDA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a 

correspondência devolvida, devendo requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34252 Nr: 792-32.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlan Camargo de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pinesso Agropastoril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação das partes, no prazo de de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca do retorno dos autos da superior instância, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32525 Nr: 2641-73.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Guirro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162-MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73124 Nr: 2112-83.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Localiza Rent a Car S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:OAB-MT 15.104-A, Jonathan Apolonio Góes Filgueira 

- OAB:

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

Sistema Apolo e na capa dos autos.

Sem prejuízo, AUTORIZO, desde logo, a expedição da certidão do art. 517 

do NCPC, a fim de autorizar o protesto da decisão judicial transitada em 

julgado.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 22 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6200 Nr: 546-17.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcindo Seron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735, 

João Roberto Ziliani - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Autos nº. 546-17.2003 .811.0051 - 6200

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença, no qual se 

conseguiu a satisfação integral do crédito executado.

É o relato do necessário. Decido.

Tendo em vista o pagamento integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do NCPC.

Custas e honorários conforme acordado.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 22 de Agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6049 Nr: 398-06.2003.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcindo Seron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Autos nº. 398-06.2003 .811.0051 - 6049

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se o presente de incidente de cumprimento de sentença, no qual se 

conseguiu a satisfação integral do crédito executado.

É o relato do necessário. Decido.

Tendo em vista o cumprimento integral do avençado entre as Partes, 

OFICIE-SE ao SRI local para que de baixa na Averbação de existência da 

ação que eventualmente tenha recaído sobre o imóvel matriculado sob o 

nº 57.792 de Mandaguari-PR p. 19/20, em relação ao processo em 

questão.

 Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Campo Verde/MT, 22 de Agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 22568 Nr: 537-79.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarice Terezinha Dall Oglio, Paulo Lovera, HDI 

Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:8506-A, 

Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333/MS

 Autos n° 537-79.2008.811.0051 - 22568

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais 

na qual as Partes, depois de sentenciado o feito, celebraram acordo.

Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do ajuste 

firmado pelas Partes.

Isso posto, HOMOLOGO o ajuste firmado pelas Partes, dando ao feito 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, b, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações de estilo.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde-MT, 14 de Agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79488 Nr: 4265-55.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Lima de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104166 Nr: 755-29.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalicio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o 

retorno dos autos do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79634 Nr: 127-11.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Gomes Soares, Almira da Silva Assis Sousa, 

Carmen Cecília Schmidt, Antonio Cardoso de Paulo, Andre Pereira Lima 

Neto, Clarice Cardoso Lima Papa, Dionizia Ferreira da Silva, Elaine Marques 

Nascimento, David Saraiva, Denivaldo Rodrigues da Silva, Cleomar Porto 

Messias da Silva, Daiany Souza Ventura Porto, Edileuza Auxiliadora Silva, 

Edvaldo Gabriel, Enes de França Barbosa, Geovano de França Barbosa, 

Félix Ferreira da Silva, Hermínia Graziela Mateus Terra, Ilza Barboza dos 

Santos Marinho, Francilene Bezerra da Paz, Falmo Ianez Gonçalves 

Nunes, Eliel dos Santos, Elizangela Dias Rocha, Emanuelle Lemes de 

Figueiredo, Enos Martins de França, Francisca Mateus Ventura Souza, 

Gilberto Messias da Silva, Iraci Gonçalves Nunes, Jaciani Schmedike, Jean 

Carlos da Silva, Maria Lúcia Souza França, Paulo Augusto da Silva, José 

Lúcio Terra de Oliveira, Rute Marques Presa, Julio Pereira de Souza, 

Robson Roling, Lorival Leandro Alves, Maria Aparecida de Lima, Orenides 

dos Santos, Pedro Simplício dos Santos, Sidelvan Aires Martinel, Valdim 

Augusto da Silva, Lindinalva Ferreira da Silva, Rosimeire Murada da Luz, 

José da Conceição Cardoso, Rosana Bernardo Nogueira, Luiza Silverio 

Lima, Rafaela Pereira da Silva de Mattos Lima, Jhonys Aaugusto Silva, 

João Luiz Souza dos Santos, Josemar Rocha da Silva, Luzinaria Ferreira 

de Souza, Marcos Rodler, Maria Aparecida de Almeida Rodler, Maria 

Madalena Gonçalves, Mauro Sergio Rodrigues Leonis, Mayra Almeida 

Magalhães, Narcilio Vieira da Silva, Sidnei Hendges, Suelen Souza 

Ventura, Sueli Ribeiro Maximiliano, Vagner Antonio da Costa, Volnei Presa, 

Valéria Martins de França, Vitória Ubinski Sierota, Welen Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multiclick Brasil Publicidade Ltda-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a audiência designada para o 

dia 09 de setembro de 2018 foi cancelada, tendo em vista que a parte 

requerida não foi encontrada no endereço informado nos autos, razão 

pela qual, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte autora, 

no prazo de 15(quinze) dias, informar o atual endereço da requerida, sob 

pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80872 Nr: 1045-15.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o 

retorno dos autos do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102758 Nr: 337-91.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson João Firmino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE REQUERENTE, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o 

retorno dos autos do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85068 Nr: 3829-62.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHÃO - OAB:26048-D

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos 

autos do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80090 Nr: 416-41.2014.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izabel Cristina Gutierrez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Jose Paula da Silva - 

OAB:MT/16.068, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 15 (QUINZE) dias, requererem o que 

entenderem de direito, sob pena de arquivo do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71115 Nr: 113-95.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Aguiar, Amauri Aguiar, Mário José 

Aguiar, Isaura Bif Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Nos termo da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, enviar ao 

e-mail campoverde.1vara@tj.mt.jus.br, o resumo da petição inicial dos 

autos nº 113-95.2012.811.0051, Cód. 71115, a fim de que possa ser 

expedido o Edital de Citação com maior agilidade, conforme dispõe o item 

7.5.2 do provimento 56/2007 da Corregedoria Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 2339 Nr: 535-90.2000.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Baladi, Vanessa Baladi, Alessandra 

Baladi, Ana Paula Mendes Simões Baladi, Roberto Baladi Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORINDO PILHALARME - 

OAB:3645/MT

 Nos termos da legislação vigente, tendo em vista o lapso temporal 

decorrido, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte autora, 

no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena 

de supensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73038 Nr: 2026-15.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Martinho Borges Auler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte requerida nada mnaifestou acerca da certidão de 

fls. 124, razão pela qual, impulsiono os presentes autos, para intimação da 

parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito.

2ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000443-65.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA SILVA MERCADO DE SA (REQUERENTE)

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Renasce Joias LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 2ª VARA DE CAMPO 

VERDE RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé, que 

INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua) advogado(a), acerca da 

audiência de conciliação designada pelo CEJUSC, que se realizará Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 1 - PROCESSUAL Data: 04/10/2018 Hora: 14:20 , 

no endereço acima indicado, devendo fazer comparecer seu(ua) cliente 

na audiência. É o que me cumpre. Campo Verde-MT, 28 de agosto de 

2018. assinado eletronicamente Leonésio Gonsalves de Resende Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000584-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

MARCELA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA INTIMO o advogado 

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ, OAB/MT 8028-B, para comparecer, 

bem como, apresentar sua cliente MARCELA DO NASCIMENTO, na 

audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 04/10/2018, às 

16h30min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, deste 

Fórum. CAMPO VERDE, 28 de agosto de 2018. LEONÉSIO GONSALVES DE 
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RESENDE Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO 

VERDE E INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 

34192233

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142937 Nr: 1710-89.2018.811.0051

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Henrique Fernandes Mangold

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE AGUIAR - 

OAB:24215/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1710-89.2018.811.0051 – Código 142937.

Liquidação de Sentença.

Decisão.

Vistos etc.

RECEBO o pedido de liquidação de sentença e sua EMENDA, pelo 

procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo 

Civil.

CITE-SE a liquidada para, querendo, apresentar a contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo, desde logo, especificar, de maneira 

justificada as provas que pretende produzir (art. 336, NCPC), advertindo-a 

sobre os efeitos da revelia (arts. 344 e 345, NCPC), sendo-lhe defeso, 

contudo, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou 

(NCPC, art. 509, § 4º).

Apresentada contestação ou decorrido o prazo para tanto, INTIME-SE a 

parte liquidante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo, desde logo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando sua relevância e pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 

357, § 1º, do NCPC.

DEFIRO o pedido de exibição complementar de documentos, eis que os 

extratos e movimentações referentes às contas de titularidade da parte 

autora são documentos comuns às partes (artigo 399, III, do CPC/2015) e 

imprescindíveis ao deslinde da causa, motivo pelo qual estando eles sob a 

guarda e custódia da empresa, pode o juiz ordenar a sua exibição 

incidental, cabendo à parte requerida exibi-los ou provar que não os 

detêm, a teor do que preceitua o art. 398 do NCPC.

Por corolário, deverá a parte requerida apresentar todos os documentos 

relativos ao CPF 044.229.241-41, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de serem admitidos como verdadeiros os fatos que, por meio do 

documento a parte autora pretendia provar. Inteligência do art. 400 do 

novo Código de Processo Civil.

 Em última análise, DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 99, § 3º, do NCPC.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Campo Verde, 16 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79804 Nr: 246-69.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sandra Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrovenci - Comércio, Importação, Exportação 

e Agropecuária Ltda, Vandrey Dal Sotto, HDI Seguros S/A - HDI Auto 

Campo Grande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Tavares - OAB:OAB-RJ 

181.783, Flávio Muller - OAB:5841-B/MT, Rodrigo Nogara de Castilho 

- OAB:8250/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 246-69.2014.811.0051 - 79804

Espécie:

 Indenização

Data e horário:

 24 de agosto de 2018, às 18:00 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das Partes e de seus 

Advogados.

Foi informado às Partes que os depoimentos prestados seriam 

armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo seria gravado 

em mídia adequada, à disposição dos interessados na Secretaria. As 

Partes tomaram ciência da vedação de divulgação não autorizada dos 

registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo.

A Requerente desistiu da oitiva da Testemunha Mirian.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. AGUARDE-SE a 

juntada do laudo complementar. Em seguida, INTIMEM-SE as Partes para 

que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem suas alegações 

finais. Por fim, CONCLUSOS, para sentença. Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Maria Sandra Galdino

Requerente

 Mosar Fratari Tavares

Advogado

Vandrey Dal Sotto

Requerido e Preposto

 Flávio Muller

Advogado

Leandro Cardoso Leitão

Advogado

 Felipe Jordany Lopes Mascarenhas

Preposto

 TERMO DE COMPARECIMENTO

No dia 24 de agosto de 2018, compareceram à audiência designada as 

seguintes autoridades e testemunhas, estas devidamente 

compromissadas a dizer a verdade, sob as penas da lei.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Maria Sandra Galdino

Requerente

 Mosar Fratari Tavares

Advogado

Vandrey Dal Sotto

Requerido e Preposto

 Flávio Muller

Advogado

Leandro Cardoso Leitão

Advogado

 Felipe Jordany Lopes Mascarenhas

Preposto

Pedro Henrique Soares de Oliveira

Testemunha

 João Batista Galdino

Testemunha

Luiz Eduardo Domingues

Testemunha

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95171 Nr: 2417-62.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivio Franzão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Tadeu Ciotti 

Costa - OAB:320.978/SP, Márcia Salgado de Queiroz Batista - 

OAB:109.663/RJ

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 
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Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126949 Nr: 4266-98.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LUIS HOSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 5 (cinco)dias manifestar acerca da certidão do oficial de justiça. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104147 Nr: 745-82.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. Felito & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 5 (cinco)dias manifestar acerca da certidão do oficial de justiça. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15168 Nr: 1088-30.2006.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Albert Schmidt - 

OAB:8091

 intimo a parte autora que fora expedido o PRECATÓRIO REQUISITÓRIO no 

sistema digital do Tribunal de Justiça, conforme comprovante de folha 525, 

devendo acompanhar o andamento junto ao departamento do Tribunal uma 

vez que o processo será arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110262 Nr: 2548-03.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Antônio Três

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199, Paulo Rodrigo Lima Rodrigues - 

OAB:22827/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de ref. 54. É o 

que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143852 Nr: 2163-84.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Antonio Carlos Felito-ME, 

A K F Romero Transportes EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB: 15.401

 Pelo exposto, JULGO parcialmente procedente o pedido de habilitação do 

crédito feito pelo Impugnante, apenas para o fim de reconhecer como 

devidas as atualizações dos créditos provenientes dos contratos 

B50720248-0, B50720434-2 e B50721011-3 até a data do ajuizamento da 

Recuperação Judicial código 125251, observados os parâmetros fixados 

nos contratos e no acordo firmado entre as partes.Por corolário, dadas as 

próprias razões da sentença, INDEFIRO a tutela cautelar requerida.Sem 

custas e honorários.Certificado o trânsito em julgado, JUNTE-SE cópia da 

presente manifestação nos autos principais. Depois, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C.Campo Verde/MT, 27 de agosto de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86701 Nr: 4406-40.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, 

Dievini Comércio e Distribuição de Confecções Ltda - ME, Vinícius Scher 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cléves Domingos Galliassi - 

OAB:59.626/RS, DAL BOSCO ADVOGADOS - OAB:1.405, Gustavo Dal 

Bosco - OAB:18.673-A, GUSTAVO DAL BOSCO - OAB:18673/A, 

Patrícia Freyer - OAB:62.325/RS

 INTIMO a parte requerente, a fim de colher manifestação acerca dos 

comprovantes de depósitos de pagamento, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86689 Nr: 4394-26.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, 

Dievini Comércio e Distribuição de Confecções Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAL BOSCO ADVOGADOS - 

OAB:1.405, Gustavo Dal Bosco - OAB:18.673-A, Patrícia Freyer - 

OAB:62.325/RS, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 INTIMO a parte requerente, a fim de colher manifestação acerca dos 

comprovantes de depósitos de pagamento, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86712 Nr: 4415-02.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, 

Dievini Comércio e Distribuição de Confecções Ltda - ME, Vinícius Scher 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAL BOSCO ADVOGADOS, - 

OAB:1.405, Gustavo Dal Bosco - OAB:18.673-A, Patrícia Freyer - 

OAB:62.325/RS, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B
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 INTIMO a parte requerente, a fim de colher manifestação acerca dos 

comprovantes de depósitos de pagamento, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 128486 Nr: 4982-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mapfre Seguros Gerais S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Santos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio dos Santos Alves - 

OAB:OAB/MT 20853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 

20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 5 (cinco)dias manifestar acerca da certidão do oficial de justiça.É o que 

me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86708 Nr: 4411-62.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, 

Dievini Comércio e Distribuição de Confecções Ltda - ME, Vinícius Scher 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cléves Domingos Galliassi - 

OAB:59.626/RS, DAL BOSCO ADVOGADOS - OAB:1.405, Gustavo Dal 

Bosco - OAB:18.673-A, Patrícia Freyer - OAB:62.325/RS, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 INTIMO a parte requerente, a fim de colher manifestação acerca dos 

comprovantes de depósitos de pagamento, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70111 Nr: 2991-27.2011.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Maria Bertoldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Angelo Arquere Bertoldo - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jasson Borralho Paes de 

Barros - OAB:9.937-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - 

OAB:13.322

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a 02 (DUAS) diligências, sendo uma na zona urbana (CENTRO) e 

outra na zona rural (FAZENDA BOM RETIRO - cerca de 28 Km), devendo 

ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143431 Nr: 1967-17.2018.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Carvalho Agnolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Luiz Agnolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Fernandes Rodrigues de 

Mattos - OAB:24332/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 15(Quinze)dias, informe os dados 

corretos do Sr. Claudemir Luiz Agnolin Junior. É o que me cumpre .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107263 Nr: 1636-06.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique dos Santos Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Comodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GOMES MARTINS - 

OAB:20256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Vasconcelos - 

OAB:3052

 Isso posto, nos termos art. 115, parágrafo único, do NCPC, INTIME-SE a 

Requerente para que, no prazo de 15 dias, integralize o polo passivo da 

demanda, requerendo a citação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sob 

pena de extinção do processo.Após, VOLVAM os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 30 de julho de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80209 Nr: 490-95.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirley Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 97147 Nr: 3075-86.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Maciel de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104076 Nr: 731-98.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaci Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 93753 Nr: 1942-09.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreya Ferreira dos Santos, Andreya Ferreira dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Pinhatti Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:18892, Fábio Prandine Moleiro - OAB:14.911-B/MT, Ronaldo 

Cesário da Silva - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132252 Nr: 7036-64.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 15(quinze) dias, apresente sua IMPUGNAÇÃO à contestação ofertada 

pela parte requerida na Ref. 67. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86657 Nr: 4376-05.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Helena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, e 

nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, os autos serão 

encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76140 Nr: 1099-15.2013.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubimaria Martins Costa, Ruidianne Ferreira Costa, 

Leandro Rui Ferreira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Valdir Ariones Pimpinati Júnior para devolução 

dos autos nº 1099-15.2013.811.0051, Protocolo 76140, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos 

termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 14228 Nr: 168-56.2006.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Regina Vaz Cividini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Valdir Ariones Pimpinati Júnior para devolução 

dos autos nº 168-56.2006, Protocolo 14228, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74597 Nr: 3594-66.2012.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Verdes Campos Ltda, Ildefonso Batista 

de Souza, Sandra Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio José Coutinho Medeiros - 

OAB:7921/MT, Fábio Luis de Mello Oliveira - OAB:6848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Amanda Santos da Silva, para devolução dos 

autos nº 3594-66.2018, Protocolo74597, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33207 Nr: 3326-80.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabrina Três

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane de Almeida Coutinho 

- OAB:5.233-B, Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa - 

OAB:13.245-A, Diego José da Silva - OAB:10.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 I N T I M O o advogado(a)Demércio Luiz Gueno para devolução dos autos 

nº3326-80.2010, Protocolo 33207, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79452 Nr: 4230-95.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rufina de Queiroz Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143/MT, Marla Denilse Rheinheimer - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Curvo Garcia - 

Procurador Federal - OAB:

 I N T I M O o advogado(a)Marla Denilse Rheinheimer para devolução dos 

autos nº 4230-95.2013, Protocolo 79452, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82764 Nr: 2402-30.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Zaniratto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Marla Denilse Rheinheimer para devolução dos 

autos nº 2402-30.2014, Protocolo 82764, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20247 Nr: 2567-24.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Guolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 I N T I M O o advogado(a)Milton Dabul Pompeu de Barros para devolução 

dos autos nº 2567-24.2007, Protocolo 20247, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 5484 Nr: 1425-58.2002.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Schneider, Milton Dabul Pompeu de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurindo Guolo, PEDRO PAULO GUOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Guerrise - 

OAB:10.124/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 I N T I M O o advogado(a)Milton Dabul Pompeu de Barros para devolução 

dos autos nº 1425-58.2002, Protocolo 5484, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 9779 Nr: 1377-31.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 I N T I M O o advogado(a)Milton Dabul Pompeu de Barros para devolução 

dos autos nº 1377-31.2004, Protocolo 9779, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 10696 Nr: 242-47.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Fértil Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Milton Dabul Pompeu de Barros para devolução 

dos autos nº 242-47.2005, Protocolo 10696, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6924 Nr: 1279-80.2003.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirio Zanetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - 

OAB:5840/MT, Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Bianchi - 

OAB:6641/MT, Jairo João Pasqualotto - OAB:3569B/MT

 I N T I M O o advogado(a)Milton Dabul Pompeu de Barros para devolução 

dos autos nº 1279-80.2003, Protocolo 6924, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do 

NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74455 Nr: 3450-92.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stetos Med Distribuidora e Representações 

Ltda, Márcia Lúcia Caetano Cassiano, Pedro Vanderlei Bataielo Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wállace Eller Miranda - 

OAB:MT/22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 268, no prazo de 05 (cinco) 

dias, bem como requerer o que entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18823 Nr: 1149-51.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel Carlos Venske Werle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 I N T I M O o advogado(a)NelsonManuel Júnior para devolução dos autos 

nº 1149-51.2007, Protocolo 18823, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17772 Nr: 3496-91.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario José Uliano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B, Nelson Manoel Júnior - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)NelsonManuel Júnior para devolução dos autos 

nº3496-91.2006, Protocolo 17772, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18825 Nr: 1144-29.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeuvan Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 I N T I M O o advogado(a)Nelson Manuel Júnior para devolução dos autos 

nº 1144-29.2007, Protocolo 18825 no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e CNGC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 11051 Nr: 582-88.2005.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci de Oliveira Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Augusto de Brito - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odilon de Brito Filho - 

OAB:14.620/MT, Regina de Oliveira Brito - OAB:2.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M O o advogado(a)Regina de Oliveira Brito para devolução dos 

autos nº582-88.2005, Protocolo 11051, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis nos termos do NCPC e 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143782 Nr: 2133-49.2018.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardielson José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, INTIMO a parte autora, na pessoa do 

seu procurador, para que no prazo de 5 (cinco)dias manifestar-se acerca 

da certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116008 Nr: 5173-10.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON JEAN ROSSATO, Anne Cristine 

Ferreira Rossato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente a fim de manifestar-se 

acerca da correspondência devolvida de ref.23, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116171 Nr: 5274-47.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BERNARDINO CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que REMETO os autos à Procuradoria do municípo a fim 

de colher manifestação acerca da Correspondência devolvida de ref.16, 

bem como requerer o que entender de direito, no prazo legal. É o que me 

cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 150683 Nr: 4883-24.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu Bernardino de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Gutjahr dos 

Santos - OAB:16.496 OAB/MT

 Autos n° 4883-24.2018.811.0051 (150683)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição da testemunha GERSON MARTINS 

LOURENÇO JÚNIOR para realizar-se no dia 29 de outubro de 2018, às 

17h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 7 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-81.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA LUZ GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000149-81.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. A parte 

autora informou o endereço do Requerido, por meio da petição de ID 

5033506. Desta forma, DESIGNE-SE nova data para realização de 

Audiência de Conciliação, nos moldes do artigo 16 da Lei 9.099/95, 

expedindo-se carta de citação e intimação do Requerido. Intimem-se o 

Requerente e seus Advogados. Consignem-se as advertências de praxe. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

28 de agosto de 2018.. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000304-50.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX (EXEQUENTE)

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): À parte autora: O não 

comparecimento implica arquivamento, extinção e condenação nas custas 

processuais; À parte ré: 1)- O não comparecimento às audiências 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 2)- Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou 

oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir 

da referida audiência, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 salários mínimos, a presença de advogado. 4)- Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente 

trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 5MB cada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de 
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Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO 

VERDE E INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, 

JARDIM CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - 

TELEFONE: (66) 34192233.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000407-57.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX (ADVOGADO(A))

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES Impulsiono o feito a fim de dar ciência às partes 

quanto ao cálculo acostado aos autos, bem como, para, querendo, no 

prazo legal se manifestar. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-21.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI (ADVOGADO(A))

KAHLIL EMMANUEL ALVES FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Autos n° 8010343-21.2016.811.0051 Sentença. Vistos etc. Cuida-se de 

Embargos à Execução manejados por SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, em 

que se insurge quanto ao valor da multa diária postulada pela parte 

Exequente, sustentando, em suma, não ter sido devidamente intimada para 

cumprir a obrigação de fazer, estabelecida na decisão liminar. 

Subsidiariamente, postula a redução da multa diária. A parte Exequente 

rechaçou as alegações da parte Executada. Vieram os autos conclusos. 

Decido. A controvérsia entre as partes cinge-se, em suma, em razão da 

execução da multa cominatória pelo descumprimento da obrigação 

estabelecida em decisão liminar. - DA INTIMAÇÃO: A parte embargante 

sustenta que não ocorreu sua formal intimação quanto à decisão liminar, 

de ID 1316893 (19.05.2016), uma vez que foi intimada via Sistema Projudi, 

de modo que a multa diária é indevida. Entretanto, razão não assiste à 

parte embargante. Isso porque, ainda que a intimação da decisão liminar 

tenha sido realizada via Sistema Projudi (antes da migração para o Sistema 

PJE), no dia 02.06.2016 é certo que tal meio de intimação é considerado 

totalmente válido e eficaz, já que a parte Executada tomou inteira ciência 

da decisão proferida nos autos. Aliás, vê-se dos autos que a Contestação 

foi apresentada pela parte Reclamada antes mesmo da audiência de 

conciliação, no dia 06.06.2016 (ID 1409891). Assim, ainda que fosse 

considerada eventual irregularidade da intimação inicial, esta estaria 

sanada pelo comparecimento espontâneo da parte nos autos. Por 

corolário, resta devidamente comprovada a intimação regular da 

Executada, inexistindo qualquer vício capaz de anular os atos outrora 

praticados. Portanto, afasto a preliminar de nulidade de intimação para 

cumprimento da obrigação de fazer. - DA MULTA: Na hipótese dos autos, 

foi deferida a antecipação de tutela em favor da parte Exequente, a fim de 

que fosse procedida a substituição ou a troca do aparelho receptor 

queimado, bem como deixasse de realizar cobranças relativa ao serviço 

não usado, desde a data 11/12/2015 até a efetiva substituição ou reparo 

no aparelho receptor, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imposição 

de multa diária, fixada em R$ 100,00 (cem reais). A decisão foi proferida 

em 19.05.2016 (ID 1316893). A parte Executada foi intimada em 

02.06.2016, de modo que possuía até o dia 07.06.2016 para realizar o 

cumprimento da obrigação de fazer. Contudo, a obrigação de fazer foi 

cumprida apenas no dia 21.02.2017, tal como comprovado nos autos, de 

forma que o descumprimento da decisão judicial se prolongou por 259 

dias. Portanto, torna evidente o direito da parte Embargada ao recebimento 

da multa cominatória, na forma postulada. É cediço que as astreintes são, 

por definição, medidas coercitivas, cujo objetivo é coagir o devedor ao 

cumprimento de uma determinação judicial imposta em seu desfavor. 

Explica Luiz Guilherme Marinoni que “a finalidade da multa é coagir o 

demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter 

punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a 

convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva 

possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do 

demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe 

permitam alcançar o seu fim”. (Código de Processo Civil comentado. 2º 

Edição, 2010, p.428). Tem previsão no artigo 537 e parágrafos do NCPC: 

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou 

na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a 

obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do 

preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor 

ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - 

se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou 

cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 

descumprimento.” (...). Como visto, o juiz poderá impor ou modificar multa 

diária ao devedor, desde que suficiente e compatível com a obrigação, 

fixando prazo razoável para o seu efetivo cumprimento. Daí porque, de um 

lado, em razão de tal caráter repressivo, elas são independentes da 

relação jurídica principal porque visam compelir o devedor a, justamente, 

cumprir com a sua obrigação. Por outro lado, o caráter inibitório das 

astreintes impõe um limite à sua concessão, devendo o juiz, para a sua 

determinação, examinar a possibilidade real da medida levar ao 

cumprimento da respectiva decisão. Havendo descumprimento de decisão 

judicial, em obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, poderá fixar multa diária e, também, fixar prazo 

razoável para cumprimento da ordem judicial, que não está sendo 

cumprida de forma voluntária pelo devedor e/ou destinatário da ordem. No 

caso versado, conforme dito acima, na decisão que concedeu a liminar em 

favor do Exequente, fixou multa diária na quantia de R$ 100,00 (cem 

reais), pelo descumprimento da ordem judicial. Já a parte embargante, 

mesmo intimado, permaneceu inerte. In casu, a fixação de Astreintes não 

se configura ilegal, visto que abarcada pela legislação pátria, no art. 537 e 

seus parágrafos, do NCPC, bem como mostra-se desarrazoada a 

aplicação e quaisquer outras diligencias, como as previstas no §5° do art. 

84 do CDC, as quais são meramente exemplificativas. De outro lado, 

entendo que o valor atingido, de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e 

novecentos reais) não configura o enriquecimento sem justa causa do 

Exequente, respeitando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, e, 

inclusive, não atinge o teto máximo permitido pelos juizados especiais. Isso 

posto, julgo improcedente o pedidos aduzido pela parte Executada, por 

meio dos Embargos à Execução. Por conseguinte, DETERMINO a liberação 

dos valores depositados nos autos (ID 11248781) pela parte Executada, 

em favor da parte Exequente, em conta informada por ela nos autos. Por 

fim, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos 

artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 27 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-81.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ROBINSON HENRIQUE PEREGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA LUZ GOMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 16/10/2018, às 09:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde-MT. Cientifico-o(a) de que o não comparecimento implicará 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16728 Nr: 2636-90.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalvanio Carlos Quequeto ME, Dalvanio Carlos 

Quequeto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jupia Oliveira Mestre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Flavio Luciano Bauermeister - OAB:7328/B, Ricardo 

Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanildo José Ferreira - 
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OAB:8213/MT

 Autos n° 570/2006 – Cód. 16728

Execução de Sentença

Despacho.

 Vistos etc.

 Em consulta ao Sistema Renajud, foi encontrado veículo em nome do 

Executado, consoante comprovante de inclusão de restrição, ora juntado 

aos autos.

 Assim, INTIME-SE o Exequente para informar o local onde o veículo pode 

ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.

Infrutífera as providências retro, INTIME-SE a Exequente para que indique 

bens penhoráveis do Executado, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Campo Verde-MT, 27 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24715 Nr: 2661-35.2008.811.0051

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sávio Martins Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Débora Cristina Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius Salles Padovan 

Rezek - OAB:10.959-A/MT

 Autos nº 482/2008 – Cód. 24715

Sentença.

Vistos etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Destarte, considerado que a parte Exequente, não logrou êxito em 

localizar bens penhoráveis do devedor, é necessário aplicar nesta 

hipótese o previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95.

“Art. 53. (…)

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.”

Por fim, observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a 

extinção do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra 

da lei:

“Art. 51. (…)

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de 

prévia intimação pessoal das partes.”

Decido.

Isso posto, JULGO EXTINTA a presente execução de título extrajudicial, na 

forma do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95.

DETERMINO a emissão de certidão judicial de existência da dívida, para 

registro em Cartório de Protesto, de acordo com o Provimento 

07/2007-CGJ e Enunciado 76 do FONAJE, ou mesmo para ajuizamento de 

nova execução.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde-MT, 27 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20606 Nr: 2924-04.2007.811.0051

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Castilho Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Autos nº 439/2007 – Cód. 20606

Despacho.

Vistos etc.

O Executado, por meio da petição de p. 87, pede pelo levantamento do 

valor depositado em duplicidade.

 Compulsando os autos, ressai que houve penhora pelo sistema Bacenjud 

do valor em execução. Nos decisão proferida nos autos, p. 79, houve a 

liberação do mencionado valor em favor do Exequente, consoante alvará 

de p. 80.

Em consulta ao Sistema Siscondj, pelo extrato de conta, ora anexado, 

observa-se que realmente houve deposito judicial do valor do débito e 

ainda encontra-se retido na conta única.

Assim, AUTORIZO o levantamento da importância constante na conta 

vinculada ao presente feito, em favor do Executado, na conta apontada 

por ele, nos termos da petição de p. 145.

Intime-se o Executado.

 Após, tudo cumprido, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde-MT, 27 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28351 Nr: 2445-40.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Autos nº 2445-40.2009.811.0051 – Cód. 28351

Despacho.

Vistos etc.

O Executado, por meio da petição de p. 145, pede pelo levantamento do 

valor depositado em duplicidade.

 Em consulta ao Sistema Siscondj, pelo extrato de conta, ora anexado, 

observa-se que o valor do depósito judicial ainda encontra-se na conta 

única.

Todavia, pela decisão lançada nos autos, às p. 134/135, já havia sido 

determinado o levantamento do depósito judicial.

 Assim, cumpra-se como determinado, expedindo-se alvará para liberação 

do depósito judicial em favor do Executado, na conta apontada por ele, 

nos termos da petição de p. 145.

Intime-se o Executado.

 Após, tudo cumprido, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde-MT, 27 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28351 Nr: 2445-40.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlito Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT
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 Certifico que, a fim de dar cumprimento a decisão de fls. 148, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte executada para, no prazo de 05(cinco) dias, 

indicar os dados bancários para fins de liberação do alvará solicitado. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 20606 Nr: 2924-04.2007.811.0051

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Castilho Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Certifico que, impulsiono o feito a fim de intimar a parte executada para no 

prazo de 05(cinco) dias, indicar os dados bancários para confecção do 

alvará solicitado, conforme determinado às fls. 95. É o que me cumpre.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010708-46.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS (ADVOGADO(A))

LUZINETE MUSSA DE MORAES PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010708-46.2014.811.0051 Título Extrajudicial Decisão. Vistos 

etc. DEFIRO o pedido aduzido pela parte Exequente no ID 12124562, para 

solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio do Sistema 

Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente cadastrados em 

nome da parte Executada. Em sendo o caso, DETERMINO, desde logo, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

com exceção do veículo GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE, cor preta, ano 

de fabricação 2009 e modelo 2010, placa NPJ3687, Renavan 

00183468929 (o qual já foi objeto de embargos de terceiros), nomeando, 

desde logo, a parte Exequente como Depositária. Procedida a consulta, a 

mesma resultou negativa, conforme se verifica do extrato anexado a 

presente decisão. Assim, dando prosseguimento ao feito, autorizo a 

Exequente, conforme determina o inciso VII, do artigo 52, da Lei 9.099/95, 

a tratar da alienação dos semoventes, inclusive com a aplicação do artigo 

879, do CPC, onde a alienação por iniciativa particular, no prazo de 

60(sessenta) dias. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 28 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010827-75.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIRLEY CARDOSO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

M F GOMES - ME (REQUERIDO)

JOAQUIM MOURA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010827-75.2012.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por MARCIRLEY CARDOSO 

CAVALCANTE, alegando, em suma, que a sentença proferida é 

contraditória quanto à fundamentação da revelia e possui omissão quanto 

a apreciação individual das provas apresentadas. Vieram os autos 

conclusos. Decido. Os embargos de declaração apenas são oponíveis 

quando a decisão enceta contradição, obscuridade ou omissão, e erro 

material, o que evidentemente não se infere do expediente mencionado. 

Volvendo olhos ao feito, verifico que não há causa para embargos 

declaratórios, haja vista que não há qualquer obscuridade ou 

contrariedade deste Juízo no comando sentencial em referência. Nessa 

linha, é certo que, neste momento processual, em que já foi proferida 

sentença meritória, bem como aliado ao fato de que nos embargos 

aclareatórios não são passíveis da alteração do conteúdo do julgado, mas 

sim servem para decidir estritamente acerca de eventual obscuridade ou 

contradição, suprir omissão ou a correção de erro material, tenho que os 

presentes embargos não merecem acolhimento. Ademais, é certo que a 

substância do julgado deve ser mantida, visto que os embargos não visam 

a reforma da decisão, mas apenas serve como instrumento para correção 

de erros visíveis e aclarar eventuais obscuridade ou contradição, omissão 

ou erro material, mas que mantenham o mesmo teor decisório exarado 

anteriormente. Isto posto, ressai que no caso versado a parte Embargante 

busca o reconhecimento da revelia e a consequente aplicação de seus 

efeitos, sustentando contradição nos fundamentos apresentados no 

projeto de sentença. Contudo, analisando detidamente o projeto de 

sentença (ID 3639239) não se vislumbra qualquer contradição. A 

propósito, transcrevo trecho da decisão atacada: “Tendo em vista a 

ausência das partes reclamadas na audiência de instrução e julgamento, a 

parte autora requereu a aplicação da revelia e seus efeitos, conforme 

consta no termo de audiência instrutória (id 1242808). Antes de apreciar o 

requerimento da parte autora, necessário se faz, analise minuciosa dos 

autos. Pois bem, verifica nos autos que as partes requeridas 

compareceram em audiência de conciliação (id 1242753), bem como 

apresentaram contestação nos autos (id 1242754 e 1242755), restando 

demonstrado que a decisão correta é afastar a aplicação da revelia, pois 

o motivo das partes não comparecer em audiência de instrução, nos leva 

a crer que, esta não possuía prova testemunhal a ser produzido, motivo 

pelo qual, deixo de aplicar o instituto da revelia e seus efeitos amparados 

no artigo 20 da lei 9.099/95.” Ainda que fosse reconhecida a revelia, é 

cediço que isso, por si só, não implica o reconhecimento automático do 

pedido da parte adversa, já que sempre que os fatos constitutivos, ainda 

que tomados por existentes, não produzam perante o direito material a 

consequência afirmada pelo autor, conforme determina o artigo 20 da Lei 

9.099/95: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Portanto, é relativa a presunção da revelia, 

devendo o Juiz analisar as provas de acordo com sua convicções, ou 

seja, a aceitação de fatos inverossímeis, notoriamente inverídicos ou 

incompatíveis com os próprios elementos da inicial. Na mesma trilha, 

rechaço a alegação da parte embargante de que não houve a análise de 

todas as provas apresentadas nos autos, já que a sentença possui 

fundamentação idônea. Na verdade, sabe-se que nos Juizados Especiais 

não se é necessário discorrer acerca de cada prova apresentada no 

dispositivo de sentença, diante dos princípios de simplicidade e celeridade 

que os regem, assim tal como como previsto no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Por seu turno, quanto à irresignação no tocante ao mérito, deve a parte 

utilizar-se da via adequada para buscar a alteração da sentença, 

consoante seus interesses, o que não se admite por meio de embargos. 

Nesse sentido, eis o arresto: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - 

INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada a ocorrência de 

nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e verificado o 

propósito de rediscutir o mérito da decisão, nega-se provimentos aos 

Embargos de Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) Posto isso, e por 

tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 28 de 

agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010571-30.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS (ADVOGADO(A))

ROSANA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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PATRIK CAMARGO NEVES (ADVOGADO(A))

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA (REQUERIDO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010571-30.2015.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Reclamada CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA 

realizou o pagamento voluntário do débito, o qual já foi devidamente 

liberado em favor da parte Exequente (ID 1631648). Instada a manifestar 

acerca da obrigação de fazer, a parte Exequente permaneceu inerte (ID 

11699789). Vieram os autos conclusos. Decido. Dispõe o artigo 924 do 

Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

ou honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas 

e anotações de estilo. P.I.C. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de 

agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000305-69.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO (ADVOGADO(A))

DIEGO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000305-69.2016.811.0051 Decisão. Vistos etc. A reclamada 

UNIC EDUCACIONAL LTDA apresentou pedido requerendo que seja o feito 

chamado a ordem, se insurgindo quanto a penhora on line realizada nos 

autos, em razão da declaração de nulidade absoluta, por não ter sido 

devidamente citada dos termos da inicial. Vieram os autos conclusos. 

Decido. A priori, recebo a petição de ID 10954308 como Embargos à 

Execução. Analisando detidamente os autos, entendo que a impugnação 

manejada pela parte embargante não merece prosperar. Sustenta a parte 

embargante que não foi devidamente citada dos termos da inicial, já que 

não foi realizado seu cadastro no Sistema PJE, devendo ser o feito ser 

chamado à ordem, declarando a nulidade da citação. A alegação da parte 

Embargante, por ser de notória gravidade no âmbito processual, tendo em 

vista que pode ser causa de nulidade do feito, deve ser analisada com 

cautelar extrema. Diante disso, este Juízo colheu informações do DAPI 

(departamento de apoio aos Juizados Especiais) e ao Departamento de 

Sistemas e Aplicações, a fim de melhor esclarecimento da dúvida 

levantada (anexo). Em resposta, foi comunicado a este Juízo que, de fato, 

a regulamentação da empresa Reclamada como grande demandante no 

Sistema PJE foi formalizada em outubro de 2017. Entretanto, os dados da 

empresa Reclamada já estavam devidamente cadastrados no Sistema PJE, 

ou seja, habilitada, anteriormente a data de distribuição da presente 

demanda (11.10.2016). Dito isso, não há prova inequívoca da 

impossibilidade de citação da Reclamada na data que foi expedido citação 

por meio do Sistema PJE (20.10.2016), já que devidamente cadastrada no 

Sistema PJE, ônus que competia à parte Reclamada. Aliado a isso, urge 

destacar que a citação ocorreu no cadastro da Reclamada Unic 

Educacional LTDA de Primavera do Leste, inscrita no CNPJ n° 

14.793.478/0005-54, assim como todas as intimações posteriores. 

Contudo, os Embargos à Execução foram manejados pela Reclamada Unic 

Educacional LTDA – CNPJ n° 14.793.478/0001-20, empresa matriz/titular, 

tendo em vista que o bloqueio de valores ocorreu nesta inscrição. Com 

efeito, ainda que, em relação à execução, os bens patrimoniais de 

empresas matriz/titular se confundam com as filiais, sendo suficientes 

para cumprimento da obrigação, é certo que, evidentemente, não ocorreu 

qualquer citação da matriz/titular (CNPJ n° 14.793.478/0001-20), já que a 

ação foi distribuída contra a filial inscrita no CNPJ n° 14.793.478/0005-54. 

A par disso, com o fito de evitar a prolação de decisão errônea, este Juízo 

consultou no Sistema PJE outras ações que possuíssem a Reclamada 

cadastrada no polo passivo, distribuída até outubro de 2017 

(regulamentada como grande demandante), que pudessem ter ocorrido 

situação semelhante. Em verdade, da consulta realizada, foi possível 

verificar uma ação com citação ocorrida também via Sistema PJE, em que 

a Reclamada compareceu aos autos e peticionou normalmente. Diz isso, 

da ação n° 1000798-12.2017.811.0051, distribuída em 06.06.2017, no 

Juizado Especial desta Comarca. Em referida ação, a citação da 

Reclamada (CNPJ n° 14.793.478/0005-54) ocorreu via Sistema PJE, no dia 

30.06.2017, ou seja, antes da regulação como grande demandante, tendo 

sido realizada a regular habilitação pela parte Requerida nos autos, em 

01.09.2017. Ora, levando-se em consideração todo o exposto, as datas 

de cadastramento e regulação da empresa Reclamada na lista de grandes 

demandantes, e também comparando a outra demanda que ocorreu o 

mesmo modo de citação, entendo como válida a citação ocorrida nestes 

autos. Não se olvida, outrossim, que a Lei n° 11.419/2006 previu 

expressamente o meio eletrônico como forma legal de receber 

citações/intimações. Portanto, conheço os Embargos à Execução, porém 

para julgá-los IMPROCEDENTES. Intimem-se as partes. TRANSITADA EM 

JULGADO A PRESENTE DECISÃO, intime-se o Exequente para dar 

prosseguimento à execução, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde – MT, 28 de 

agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010700-35.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

JOSENILDA LUCIO GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010700-35.2015.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

executada ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA manejou embargos à 

execução, pugnando a extinção da presente ação, em decorrência da 

coisa julgada. Vieram os autos conclusos. Decido. Assiste razão à parte 

Embargante. De fato, em consulta ao Sistema PJE, é possível constatar 

que a parte autora ingressou com demanda idêntica a esta, no dia 

06.02.2015, no Juizado Especial desta Comarca, registrada sob o n° 

8010102-81.2015.811.0051. A propósito, a petição inicial em ambos os 

feitos é igual, alterando apenas a data. Outrossim, constata-se que 

naquele feito a ação foi julgada improcedente no dia 30 de março de 2015. 

Logo após, no dia 16.07.2015, a parte autora ingressou com a presente 

ação. Portanto, evidente a ocorrência da coisa julgada, eis que já proferida 

sentença com trânsito em julgado de ação idêntica anteriormente 

reproduzida. Destaca-se que a coisa julgada pode ser reconhecida, até 

mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito. (NCPC, artigo 

485, § 3º). Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, e §3° do Novo Código de 

Processo Civil. Por corolário, DECLARO todos os atos proferidos até o 

momento, inclusive a sentença meritória, nulos. Por fim, a par de tudo 

exposto, considero que a parte Autora se enquadra nas condutas 

tipificadas no artigo 80, inciso I, do CPC, declaro-o litigância de má-fé e, em 

consequência, condeno-o pagar à parte Requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% 

(cinte por cento) do valor da causa, face ao disposto nos artigo 55, da Lei 

nº 9.099/95. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde, 28 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

CLEOMAR DE LIMA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

PROJETO DE SENTENÇA Numero do Processo: 1001207-85.017.811.0051 

Polo Ativo: CLEOMAR DE LIMA NUNES Polo Passivo: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADO NPL I 
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Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por MARIA APARECIDA SOUZA AMARAL contra FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS NPL I 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva afirma que agiu em seu exercício regular de direito e a 

legitimidade do débito, regular contratação em virtude da cessão de crédito 

realizada, alega inexistência dos danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, protesta pela aplicação da 

Sumula 385 do STJ, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A 

preliminar de incompetência do juizado especial não merece prosperar, 

tendo em vista que foram juntado aos autos documentos suficientes para 

a identificação dos pedidos da parte autora, restando claro a 

desnecessidade de realização de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da 

Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. 

Rejeita-se a preliminar. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora possui outras inscrições em seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção de crédito SPC. Por outro lado, a 

parte autora não trouxe aos autos provas substanciais capazes de 

comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, 

um boletim de ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento 

do débito. Já a reclamada fundamenta sua defesa em relação à 

inexistência de ilicitude e exercício regular de direito em face da cessão de 

crédito realizada entre a Caixa Econômica Federal e o Fundo de 

Investimento, ora Requerido conforme preconiza o Código Civil, alegando 

ainda que referido debito é legitimo em virtude da relação jurídica que a 

Autora possuía com aquela Loja, juntando termo e proposta de adesão do 

produto cartão Marisa devidamente assinada pela Autora. Em sede de 

impugnação, a parte autora ratifica os pedidos iniciais, fundamentando 

ausência de documentos probatórios. Em analise dos autos, verifica-se 

nitidamente a documentação juntada aos autos pela Ré demonstra 

claramente que a Autora utilizou do serviço e produto da reclamada, 

restando comprovado a relação jurídica entre o Banco cedente do crédito 

ao Réu. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, 

aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato é falso ou que o débito é inexistente, pois 

sequer juntou aos autos provas de inexistência da relação jurídica ou 

Boletim de Ocorrência como meio de informação de uma suposta fraude. 

No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício 

regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses 

autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, 

senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código 

Civil vigente. Por outro lado, o Reclamante não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida 

cobrança em relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito já que declara em sua inicial que desconhece referido 

débito, motivo pelo qual, resta comprovado pela Reclamada que os débitos 

são legítimos e passíveis de cobrança. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido 

inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no 

art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de junho de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 28 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-75.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M R ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME (REQUERENTE)

LUIZ FOLETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000076-75.2017.811.0051 Polo Ativo: MR ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

LTDA Polo Passivo: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos e examinados. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por MR 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA contra MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

objetivando restituição de valores e indenização por danos morais. A parte 

requerida em peça defensiva aduz preliminar de carência de ação e 

ilegitimidade ativa, no mérito, afirma a inexistência de ilicitude e danos 

morais, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de 

carência de ação se confunde com o mérito e com ele será analisada, 

restando prejudicada a preliminar suscitada. Já preliminar de ilegitimidade 

ativa não merece ser acolhida em virtude da juntada de apólice do seguro 

nos autos (Id 4664373), demonstrando que o consumidor final é o Autor, 

restando regularizado a legitimidade processual, motivo pelo qual afasto a 

preliminar. Rejeita-se as preliminares. II – Mérito Verifica-se dos autos que 

o reclamante se insurge da restituição de valores gastos a titulo de 

ausência da prestação de serviços contratados junto a Ré nos valores de 

R$ 150,00 (Id4664379) referente a serviços de guincho, valor de R$ 

300,00 (Id 4702859) referente a serviços de taxi e valor de R$ 1.949,48 (Id 

9191376) referente a aluguel de veículos. Informa o autor em sua inicial 

que tais serviços forma contratados junto a seguradora, conforme apólice 

anexo aos autos (Id 4664373) e que por tais motivos ingressa com ação 

para o ressarcimento dos valores, bem como indenização por dano moral. 

A reclamada afirma que os serviços contratados há limite de cobertura, 

informa o cumprimento integral do contrato, entende ser incabível o 

reembolso de valores gastos pelo Autor e ausência de danos morais, 

requerendo a improcedência da ação. Ocorre, que a reclamada se limitou 

em sua defesa acerca do fato constitutivo do direito do autor, posto que 

não juntou nenhum documento que comprova de forma exata e plausível 

que prestou todo o serviço descrito na apólice do seguro. Já o reclamante 

juntou em sua inicial Boletim de ocorrência e comprovantes de pagamentos 

de serviços que não foram prestados pela Ré. Diante disso, verifica-se 

nitidamente que a Reclamada não prestou o serviço de forma eficiente e 

que tais valores buscados pelo Autor a titulo de reembolso sejam 

indevidos, pois caberia a Ré demonstrar de forma clara se ocorreu ou não 

utilização do serviço prestados por esta, em razão da inversão do ônus 

da prova. Assim, assiste razão à parte autora, devendo a reclamada ser 

responsabilizada pelo ilícito praticado, com conduta abusivas que 

exploram seus consumidores exigindo vantagem manifestamente 

excessivas, conforme determina o artigo 39, V do Código de Defesa do 

Consumidor. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova esta não se 

desincumbiu de seu ônus. Portanto, o reembolso dos valores discutido 

nestes autos, é medida que se impõe. III – Dano Moral A controvérsia 

cinge-se em aferir se a conduta da Ré é apta a ensejar a condenação em 

danos morais, bem como se da respectiva conduta há que se reconhecer 

a ocorrência dos aludidos danos. Cediço que para a caracterização da 

obrigação de indenizar exige-se a conduta, o dano e o nexo causal entre 

a respectiva conduta e os danos. In casu, postula a parte Autora a 

reparação por danos morais sem nenhuma razão, posto que não constava 

no sistema de proteção ao crédito uma restrição em seu nome e CPF que 

tenha sido inserida pela Ré, bem como o nexo causal em relação ao dano 

moral. Não há como se acolher a pretensão da parte Autora. Explica-se. 

Em que pese restar provado que houve ausência da prestação dos 

serviços contratados, a parte autora não demonstrou de modo satisfatório 

se existia alguma restrição em seu nome por meio de certidão expedida 

pelo Órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA que tenha sido inserida 

pela Ré ou se existiu fatos que corroborasse com a lesão do direito em 

sua esfera moral, ocasião em que não há como se reconhecer que o 

referido tramite administrativo tenha causado ao Autor danos morais 

passíveis de ressarcimento. Sendo assim, é possível crer que o 

procedimento administrativo adotado pela ré acarreta somente meros 

aborrecimentos. Não há dúvida de que a situação apresentada causa 

desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse desconforto não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Tal 

entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que a 

Autora tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. Assim, caminho outro não há 

senão o da parcial procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por dano morais; 2 - Condeno a reclamada ao pagamento de 

R$ 2.399,48 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito 

centavos), a titulo de danos materiais; 3- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 28 de agosto de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 28 de agosto de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-46.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARTIELE SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001229-46.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora 

pugnou pela desistência da ação (ID 11557508). Nos termos do Enunciado 

90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a extinção do 

feito em decorrência de pedido de desistência por parte do autor não 

depende da prévia manifestação do réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas, na forma da lei. Intimem-se. Após, arquive-se. Campo 

Verde-MT, 28 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-62.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

MARLETE ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 28 de agosto de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA LOPES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 28 de agosto de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 040/2018

O DOUTOR DARWIN DE SOUZA PONTES, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI,

 R E S O L V E :

 CONCEDER à servidora LUANA FATIMA LUCATELLI, Distribuidora, 

Contadora e Partidora, matrícula 24000, 03(três) meses de LICENÇA- 

PRÊMIO, referente ao quinquênio de 17/07/2013 a 17/07/2018, publicada 

no DJE – Diário da Justiça Eletrônico-MT - Edição 10321 - disponibilizado 

em 21/08/2018 - página 393 - publicada em 22/08/2018, para ser usufruída 

oportunamente.

 P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 27 de agosto de 2018.

DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N.º 039/2018

O DOUTOR DARWIN DE SOUZA PONTES, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NA FORMA DA LEI,

 R E S O L V E :

 CONCEDER à servidora REGINA AKEMI KIDO ALVES, Analista Judiciária, 

matrícula 12009, 45(quarenta e cinco) dias de LICENÇA- PRÊMIO, 

referente ao quinquênio de 02/05/2005 a 02/05/2010, publicada no DJE – 

Diário da Justiça Eletrônico-MT - Edição 8414 - disponibilizado em 

15/09/2010 - página 756, para serem usufruídos no seguinte período:

 - 15/10/2018 a 28/11/2018.

P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 27 de agosto de 2018.

DARWIN DE SOUZA PONTES.

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 699 Nr: 275-16.1999.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heraldo Gelson Felten, Nédio Goldoni, Neusa 

Maria Goldoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A, Juliana Goldoni - OAB:OAB MT/17.464-B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão, conforme solicitado pela parte 

requerente.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56652 Nr: 2269-83.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALBERTO LERMENN, INES 

WALCKER LERMENN, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608, 

Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235, Sandro Luiz Kzyzanoski - OAB:14.595-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador Diego Strapasson e Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as 

preliminares argüidas pelo Requerido em sua contestação, encartada às 

fls. 218/286.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41854 Nr: 699-67.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ COELHO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Recuperanda 

na pessoa de seu procurador, Dr. (ª) Edson Rocha, via DJE, para 

manifestar-se, no prazo legal, sobre o cumprimento do parcelamento da 

pena de multa, conforme Decisão de fls. 137, tendo em vista, que até a 

presente data não comprovou nos autos o pagamento da última parecela.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45958 Nr: 1968-10.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Ricardo Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Recuperanda 

na pessoa de seu procurador, Dr. (ª) Edson Rocha, via DJE, para cumprir 

o item a) do termo de Audiência Admonitória de fls. 55, transcrita: Vistos 
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etc. I- Compulsando os autos, verifica-se que a pena privativa de liberdade 

do reeducando fora substituída por prestação de serviços à comunidade 

e, considerando que não há entidade para referida prestação nesta 

comarca, fica o reeducando, como cumprimento da pena substitutiva, 

obrigado à: a) - comparecer bimensalmente em juízo, assinando 

documento de ponto, até o dia 05 (cinco) de cada mês, oportunidade em 

que deverá, também, justificar documentalmente a sua ocupação laboral 

atual ou a atividade que encontra-se exercendo como meio de vida, 

iniciando-se no mês de março/2016; b) – Pagamento do valor de 08 (oito) 

salários mínimos de referência, em 30 (trinta) prestações de R$ 234,66 

(duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), até o dia 05 

(cinco) de cada mês, a ser revertido à conta judicial de programas sociais 

desta comarca (Agência 1319-6, Conta n.º 21.778-6, do Banco do Brasil 

[Banco 001]), mediante posterior comprovação nos autos, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, iniciando-se em 01º de março de 2016. II– Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65762 Nr: 588-10.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO APARECIDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Márcio Rogério Paris, Antonio Carlos de Souza, 

para que compareçam na Sessão de Conciliação a fim de participar da 

audiência reagendada para o dia 21 de novembro de 2018, às 12:30 (MT), 

nas dependências do Forum Local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61932 Nr: 2054-73.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT- 11546 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador MARCELO BRASIL SALIBA e MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO, para manifestar-se sobre a Certidão do Oficial 

de Justiça, transcrita: Certifico que, em cumprimento ao MANDADO DE 

CITAÇÃO-AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em que é parte autora Banco 

Bradesco Financiamentos S/A, e parte ré Ademilson Pires, me dirigi ao 

endereço mencionado e não localizei o Bem, mas fui informada através da 

nova proprietária que o Ademilson Pires presta serviços em uma fazenda 

onde esta residindo, então, tentei informar ao requerente, e liguei várias 

vezes para o nº (62)34165500, solicitando um depositário, me mandaram 

ligar no nº (62)38780200, informaram que era o jurídico, foram feitas 

varias ligações e todas foram infrutíferas (não atendiam), no primeiro nº 

liguei várias vezes e repassei toda a problemática, que era para a parte 

requerente indicar um depositário, mas permaneceram inerte, com o prazo 

já extrapolado, e, diante do exposto, devolvo o mandado para a secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65593 Nr: 535-29.2018.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdS, CFRdS, DdCRR, LCS, SSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Nomeio inventariante, ELIEZER RESENDE DE SOUZA, que deverá prestar 

o compromisso legal, no prazo de 05 (cinco) dias e, apresentar as 

primeiras declarações, com valor dos bens e plano de partilha, em 20 

(vinte) dias subsequentes (CPC, art. 620), também com poderes de 

administrador provisório da empresa CADS CELULAR E INFORMÁTICA 

LTDA.

 Após, com o aporte das primeiras declarações, intime-se, a Fazenda 

Pública da localização dos imóveis (CPC, art. 626), para que se manifeste 

sobre os valores da avaliação dada pela Inventariante, podendo, se dela 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), 

ou atribuir diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 634, CPC), para o que devem ser manifestar 

expressamente.

 Diante do exposto, intime-se a inventariante para no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito, apresentar os seguintes documentos:

 a) a Guia comprovando o recolhimento do ITCMD ou isenção em face do 

espólio, com base na GIA-ITCMD (Guia de informação de Apuração do 

Imposto de causa mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública 

Estadual;

b) certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal em nome do “de cujus”;

c) certidão de união estável atualizada.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000584-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

CREMILDA CORREIA DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação para audiência Nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

INTIMO a parte autora para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, 

designada para o dia 07/11/2018, às 15:00 horas, no CEJUSC local, 

ficando ciente que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000162-93.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO GOERTZ XAVIER (AUTOR(A))

JOSE ORLANDO MURARO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação para manifestação Nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

INTIMO a parte autora para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, 

designada para o dia 07/11/2018, ÀS 15:30 horas no CEJUSC local, 

ficando ciente que o comparecimento é obrigatório e a ausência 

injustificada à audiência de conciliação será considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, 

CPC/2015).
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000377-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDITE BEVILACQUA DE GODOY (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Intimação para audiência Nos termos da legislação 

vigente, bem como em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, 

INTIMO a parte autora para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, 

designada para o dia 06/11/2018, às 15:30 horas, a ser realizada no 

CEJUSC, no Fórum local, ficando ciente que a ausência injustificada à 

audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC/2015).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92440 Nr: 2170-94.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEVRON BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUB MAT - LUBRIFICANTES MATO GROSSO 

LTDA, JOÃO BATISTA BARROS, ELAINE BEATRICE CARVALHO BELLO 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de avaliação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95763 Nr: 3827-71.2017.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Paz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abigail Denise Bisol Grijo - 

OAB:5200, Celice Ivanaga Velasques - OAB:OAB/MS 16.595, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:12002, 

Cristiana Vasconcelos Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, Cristina 

Cibeli De Souza Serenza - OAB:OAB/MS 5.678, Danilo Silva Oliveira - 

OAB:OAB/MS 15.359, Fernanda Nascimento - OAB:OAB/MS 13.953, 

Larissa Marques Brandão - OAB:OAB/MS 19.574, Natalia Honostorio 

De Rezende - OAB:OAB/MS 13.714, Rodolfo Fregadoli Gonçalves - 

OAB:OAB/MS 16.338, Suene Cintya da Cruz - OAB:28002, Thais 

Montelo de Sousa Boettcher - OAB:38875, Yana Cavalcante de 

Souza - OAB:22930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1908 Nr: 417-98.2000.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Paula Rabello de Miranda, Lindalva 

Dalbuquerque Chaves de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Oliveira Lima, Rosane Machado de 

Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:4677, Maurício Aude - OAB:4667/MT, Pedro Sylvio 

Sano Litvay - OAB:7042/MT, RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - 

OAB:18515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NASSER RAJAB - 

OAB:SP111536, Sérgio Harry Magalhães - OAB:4.960-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de imissão 

de posse, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia 

de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74325 Nr: 2087-49.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para manifestação acerca da proposta de honorários periciais no prazo 

de 05 (cinco) dias, bem como intimar o requerido para depositar o valor 

dos honorários do perito, no pesmo prazo, sob pena de prejuízo da prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 42916 Nr: 333-77.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Canuto Graciano Hermógenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizangela De Almeida 

Vitalino - OAB:12741, SELMA CRISTINA FLÔRES CATALAN - 

OAB:4076, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4960

 Vistos, etc.

I. Diante da certidão de fl. 283, conforme já decidido na fl. 260, 

HOMOLOGO a desistência das testemunhas Maria Clara de Arruda, 

Zenildo Graciano de Arruda e Acelino Graciano Hermógenes.

II. Diante da preclusão consumativa, deixo de analisar a petição de fls. 

264/271, uma vez que consoante a certidão retro, já houve, 

oportunamente, a juntada de resposta à acusação nas fls. 121.

III. Considerando os Ofícios nº 043/2018/PJ/Gabinete e nº 313/2018-PJCG 

da Promotoria de Justiça de Chapada dos Guimarães/MT, comunicando a 

ausência das Promotoras de Justiça Solange Linhares Barbosa e Ana 

Paula Silveira Parente, por motivo de estarem presentes no VIII Encontro 

dos Promotores do Tribunal do Júri nos dias 16.08.2018 e 17.08.2018, 

redesigno o presente ato para o dia 22 de novembro de 2018, às 

14h00min.

 IV. Intime-se o réu na forma da decisão anterior, no endereço certificado 

à fl. 282, bem como o MP e os advogados, estes por DJE.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65780 Nr: 1585-47.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELF, Nancielen Kruczewiski de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Souza Ponce - OAB:9202, 

Humberto Nonato dos Santos. - OAB:3.286-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Souza Ponce - 

OAB:9202, Humberto Nonato dos Santos. - OAB:3.286-A, JAN 

BUHATEM NETO - OAB:164980, VITOR DE LIMA YAMANE - 

OAB:RJ177540

 Vistos, etc.

 Diante do teor da manifestação de fl. 122, nomeio o Dr. João Leopoldo 

Baçan, para a realização de perícia no autor, o qual cumprirá 

escrupulosamente seu encargo, independentemente de compromisso legal 

(artigo 422 CPC).

 No demais, cumpra-se conforme decisão de fls. 105/105verso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20343 Nr: 975-89.2008.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaro Tavares, Dalva Rezende de Souza, Lucrécia 

Jesus de Oliveira, Divina Ferreira de Oliveira, Edna da Costa Tavares, 

Jurandy de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Silva Balbino, João Roberto Pedroso 

Marques de Oliveira, Alvaro Luiz Pedroso Marques de Oliveira, José 

Augusto Figueira Balbino, LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO, João Antônio 

da Silva Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, observa-se que o requerido José Augusto Figueira 

Balbino, falecido em 29.11.2009, deixou 3 (três) filhos, contudo, fora 

habilitado nos autos apenas o herdeiro João Antônio da Silva Balbino. 

Assim, intimem-se os autores, por intermédio do advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a habilitação dos demais 

herdeiros do falecido, considerando para tanto as informações 

apresentadas na certidão de óbito de fl. 221, devendo apresentar as suas 

respectivas qualificações, conforme art. 319, II, do Código de Processo 

Civil.

Sem prejuízo do exposto, os autores deverão, no prazo acima assinalado, 

apresentar os dados necessários para a citação do requerido João 

Roberto Pedroso Marques de Oliveira, o qual ainda não fora citado, bem 

como dos confinantes, já que não obstante tenham apresentado na inicial 

os nomes dos lindeiros, não cuidou de indicar a qualificação completa, o 

que obstou suas citações pessoais, as quais são necessárias, ante a 

regra do art. 246, § 3°, do Código de Processo Civil.

 Ademais, observa-se que, conquanto tenham sido integrados à lide, à fl. 

138, Edna da Costa Tavares e Jurandy de Oliveira Silva, não há 

procuração deles nos autos. Dessa maneira, suspendo o curso do feito, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que seja juntado aos autos os 

instrumentos de mandato, sob pena de extinção do feito com relação a 

eles, conforme art. 76, § 1°, I, do Código de Processo Civil.

 Apresentados os dados necessários, promova-se, independentemente 

de outra providência, as respectivas citações. Após, dê-se vistas dos 

autos à Fazenda Pública Federal e Estadual para que manifestem 

sucessivamente no prazo de 15 (quinze) dias.

 Por fim, defiro o pedido de sucessão processual (polo ativo) das pessoas 

de Denivan Costa de Souza e Cleonice Pereira dos Santos, conforme 

requerido às fls. 177/178, procedendo-se as retificações necessárias no 

Sistema Apolo.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31150 Nr: 634-29.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Guia Almeida de Jesus, Robson de Jesus 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Assistencial de Chapada dos 

Guimarães/MT., Patricia Afonso Fagundes, Francisco de Paula Rabello de 

Miranda, Carmen Lucia Rodrigues, Jorge Antonio Schiavo Perssonelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Diogo Douglas Carmona - 

OAB:MT751, MARLI APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O, RENATO 

DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 Vistos, etc.

 Diante do teor da informação de fls. 395/396, nomeio como perito médico 

o Dr. João Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso.

No demais, cumpra-se tal qual determinado às fls. 390/390verso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66309 Nr: 2034-05.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darley Carlos Gonçalves Gallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allinne Rizzie Coelho O. 

Garcia - OAB:OAB/GO nº 24541, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:OAB/GO N 13.721, Rubia Emanuella Soares Ribeiro - OAB:16120

 Vistos, etc.

 Diante da juntada do laudo médico pericial, declaro encerrada a instrução 

processual.

 Considerando ainda não ter sido oportunizada nos autos a tentativa de 

acordo entre as partes, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, 

encaminhe-se o feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para tentativa de composição amigável entre as partes.

As partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento, 

injustificado, à audiência a ser assinalada, configura ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC/2015).

 Havendo acordo, tragam os autos conclusos.

Não havendo acordo, deverão as partes, no prazo legal e de forma 

sucessiva, apresentar suas derradeiras alegações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 54706 Nr: 2890-37.2012.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Maria Coutinho Misorelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Kelle da Silva Yoshida, Elthon Jhony 

Yoshida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danieli Cristina Oshitani - 

OAB:6079, Rogério Caporossi e Silva - OAB:6.183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por LÚCIA MARIA 

COUTINHO MISORELLI, em face da sentença prolatada às fls. 356-358, 

alegando omissão de análise quanto à alegação de que o “contrato de 

compra e venda firmado entre ela e o Sr. Sinfrônio Lemos não possuía 

cláusula resolutória expressa”.

 Intimado, o requerido deixou transcorrer o prazo in albis (fl. 367).

É o relatório.

Decido.

Analisando os argumentos da parte autora, conclui-se que o seu intuito é 

modificar a decisão guerreada e não de ver sanada suposta omissão.

Com efeito, é importante frisar que os embargos de declaração têm a 

finalidade de integração e não substituição ou rediscussão da decisão, 

razão pela qual, a irresignação quanto à parcial procedência, deverá ser 

veiculada por meio de recurso próprio, tanto que se valeu do mesmo 

embargo de declaração nos autos cód. 51758, alegando a mesma matéria.

 Nesse sentido, “mutatis mutandis”, é a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. 

OBSCURIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. FINALIDADE. REJULGAMENTO. 
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CAUSA. VIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO. ESCLARECIMENTO. MATÉRIA. 

ACÓRDÃO. PRIMEIRA TURMA. IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de 

declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao 

saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não 

se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. No caso concreto, 

sob a alegação de obscuridade, os embargantes almejam na verdade o 

reexame do acórdão paradigma para que seja feita nova análise das teses 

discutidas nele, isso com o objetivo de caracterizar como correto o cotejo 

analítico, o acórdão embargado tendo decidido, contudo, que as teses 

processuais eram dessemelhantes. 3. Na mesma esteira, a Primeira Seção 

não tem competência para esclarecer omissão a respeito do momento 

processual a partir do qual a nulidade deverá incidir se isso foi decidido 

apenas no acórdão da Primeira Turma, bem como levando-se em 

consideração que a Seção sequer conheceu dos embargos de 

divergência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, Primeira Seção, 

EDcl nos EREsp 1035444 AM, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 

DJe 19/05/2015 – sem grifo no original)

DISPOSITIVO

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição ou 

omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros materiais 

que demandem correção, CONHEÇO dos embargos opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Intimem-se.

Cumpra-se integralmente a sentença prolatada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39296 Nr: 1794-21.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demilson Nogueira Moreira - 

OAB:6491B, JOIFER ALEX CARAFFINI - OAB:13909-B, Zaid Arbid - 

OAB:1822-A

 Vistos, etc. Primeiramente, mantenho a decisão proferida às fls. 574/575, 

especificamente no que diz respeito à desnecessidade de produção de 

prova testemunhal, a qual está preclusa. Reconheço a revelia do 

requerido, ante a intempestividade da contestação de fls. 569/571, o que 

faço para presumir verdadeiras as alegações apresentadas pela parte 

autora, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Contudo, 

conquanto tenha se operado a presunção de veracidade e considerando 

que o réu apresentou petição às fls. 577/578, reconheço a possibilidade 

de sua intervenção no feito, nos termos do art. 346, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Todavia, a prova documental requerida pelo réu 

já está juntada nos autos. Verifica-se que, às fls. 110/114, consta cópia 

da ata da Sessão da Câmara Municipal que aprovou as contas do 

requerido, bem como parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso (fls. 119/124 e 227/233). Indefiro o pedido de perícia contábil tal 

qual requerido pelo Ministério Público, primeiramente, em razão de ser 

demasiadamente vago o pedido, já que é feita menção ao ‘levantamento 

das despesas realizadas sem a emissão de empenho’, bem como para 

que sejam apontadas quais irregularidades foram sanadas. Esclareço 

nesse sentido que a perícia – nos termos em que pretendida – seria a 

revisão contábil de todas as despesas do Município de Nova Brasilândia 

referentes ao exercício de 2008, o que é manifestamente vago e 

desproporcional, inviabilizando, inclusive, a sua realização. Ademais, deve 

se ressaltar que o Ministério Público conta em seu quadro de servidores 

com peritos diversos, os quais poderão apresentar laudo das supostas 

irregularidades apontadas nos autos. Assim, nada impede que as 

referidas informações, reputadas relevantes, sejam apresentadas pelo 

Ministério Público. Dessa maneira, ao tempo em que indefiro o pedido de 

prova pericial, pelas razões já expostas, faculto ao Ministério Público a 

juntada do relatório contábil, a ser realizado pela equipe técnica do órgão, 

no prazo de 60 (sessenta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63294 Nr: 3133-44.2013.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de auxílio-doença e de 

aposentadoria por invalidez.Por conseguinte, julgo extinto com resolução 

de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC.Revogo, portanto, a liminar de fls. 37/39.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa (art. 85, 

§2°, CPC/2015), ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, nos termos do artigo 

98, §3° do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.Transitada em 

julgado, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66673 Nr: 2263-62.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMdNdS, ÍMNBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geanne Daniela da Guia Onuki - 

OAB:14.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a ação foi ajuizada em 

desfavor de Ítalo Muxfeldt Nascimento Baldini Ribeiro, que, àquela época 

(do ajuizamento da ação) era menor de idade, razão pela qual estava 

representado processualmente por sua genitora. Contudo, com o 

transcurso do tempo, nota-se que o requerido atualmente é maior de 

idade, contando com 21 (vinte e um) anos de idade, já que nascido em 

3.8.1997. Portanto, não mais se faz necessária a representação 

processual. Dessa maneira, promovam-se as alterações necessárias, 

tanto no Sistema Apolo, quanto na capa dos autos.

 Portanto, para realização da perícia, designo a data de 17.10.2018, para a 

coleta do material genético. Ressalto que a referida coleta, realizar-se-á 

nas dependências do Fórum local, das 14h às 17h, sob a responsabilidade 

da Servidora Madalena de Moraes Savassa, devendo as partes 

comparecer portando os documentos pessoais, para colheita do material 

genético. Para tanto, intimem-se o autor, Yan Baldini Ribeiro, e o requerido, 

Ítalo Muxfeldt Nascimento Baldini Ribeiro no endereço apontado nos autos, 

sendo desnecessária a presença da genitora do requerido.

 Realizada a referida coleta e juntado aos autos o resultado do exame, 

intimem-se as partes para que manifestem acerca de seu teor, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Posteriormente, encaminhe-se o feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania para tentativa de composição amigável entre as 

partes. As partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento, 

injustificado, à audiência a ser assinalada, configura ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC/2015).

 Após, tragam os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 7592 Nr: 524-40.2003.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IRdC, LRdC, PVdC(M), TAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Observa-se que o requerido fora citado em 9.10.2003, conforme 

informação apresentada à fl. 15verso, tendo deixado de apresentar 

resposta nos autos. Dessa forma, reconheço a revelia do requerido, 

presumindo verdadeiras as alegações da parte autora, nos termos do art. 

344 do Código de Processo Civil.

 Desse modo, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifique as provas que pretende produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

 Após, manifeste o Ministério Público em igual prazo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 58504 Nr: 780-31.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - ME, Hildica Costa Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:OAB/MT 13.877, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando que não foram aventadas preliminares prejudiciais de 

mérito, pois a Procuradoria ao contestar a ação, juntou impugnação à 

execução, o que é não é o caso dos autos.

 Portanto, com fundamento no art. 357 do CPC, dou o feito por saneado e 

fixo como pontos controvertidos a existência do débito fiscal e a 

existência da notificação para apresentação de alegações finais em sede 

administrativa.

 Intimem-se as partes, para que, no prazo de quinze (15) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Acaso requeiram a produção de 

eventual prova testemunhal, apresentem rol qualificado das testemunhas a 

serem ouvidas (art. 357 do CPC).

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo aos autores provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se.

 Certifique-se eventual decurso de prazo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63921 Nr: 3711-07.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalia Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Munícipio Chapada dos 

Guimarães, Luciano Português, Muner e Silva Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O, Luciano Português - OAB:6365/MT, MARLI 

APARECIDA DA COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO 

RIBEIRO - OAB:11.055, VALÉRIA THAIS DA SILVA ALVES - OAB:MT 

22941/0

 VISTOS ETC.

Prosseguindo na instrução processual, com fulcro no art. 385 e 442 do 

CPC/2015, DEFIRO a produção de provas veiculadas pelas partes.

Para tanto, DESIGNO audiência de instrução para o dia 07/11/2018, às 

13h30min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §3°, 

CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Depreque-se eventual oitiva.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 61348 Nr: 1455-91.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Kirchesch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Kirchesch, Marcos José Kirchesch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308/O, 

Valdir Ariones Pimpinati Junior - OAB:6145-B

 CONCLUSÃODessa forma, acolho a preliminar de litisconsórcio passivo 

necessário, o que faço para determinar a inclusão de Carolina 

Blaszkowska Kirchesch, Maria de Lourdes Santana e Maurício Kirchesch 

no polo passivo da presente demanda. Dessa forma, deverá a parte 

autora apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, qualificação completa 

dos litisconsortes, ocasião em que também deverá providenciar o 

necessário para as respectivas citações, sob pena de extinção do feito. 

Apresentados os dados, promova-se, independentemente de outra 

determinação, a citação dos litisconsortes pessoalmente (art. 695, §3°, 

CPC/2015), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer 

à audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta 

Comarca (art. 334, CPC/2015). Devendo na ocasião os demandados 

serem também intimados para comparecerem ao referido ato. Intime-se a 

parte requerente, por meio de seu advogado, da data da audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3°, CPC/2015). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório (art. 334, §9°, CPC/2015).Consigne-se que, não havendo 

autocomposição, os requeridos incluídos na lide, poderão contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem 

computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC/2015), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC/2015. Havendo 

acordo, venham os autos conclusos. Por fim, promovam-se as alterações 

necessárias na capa dos autos e no sistema Apolo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63607 Nr: 3434-88.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odeir da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da presença de interesse, em tese, de pessoa incapaz, dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público para que manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62431 Nr: 2246-60.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Cassimira Gasparini
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tendo em vista a juntada de cópia do indeferimento administrativo à fls. 

89, intime-se o INSS para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

contestação de mérito, ocasião em que deverá, caso entenda ser o caso, 

manifestar de forma expressa e justificada eventual contrariedade quanto 

ao aproveitamento dos atos processuais instrutórios já praticados, sob 

pena de convalidação.

 Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC), quando deverá, de igual 

modo, apresentar as provas que pretendem produzir, indicando, inclusive, 

as testemunhas a serem eventualmente ouvidas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99373 Nr: 5478-41.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediel Alexandre Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77558 Nr: 178-35.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT, Gislaine Dias Florentino Ferreira, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, Ernesto Ferreira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca das devoluções das correspondências que postaram as cartas de 

citação dos requeridos Gislaine e Ernesto, constando "desconhecido", sob 

pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91415 Nr: 1707-55.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DOS ANJOS SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:OAB/SP 209551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38955 Nr: 1426-12.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Nogueira Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da emenda à impugnação à fl. 158v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109262 Nr: 3658-50.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO DE SOUZA ALVES FERREIRA, 

MATHEUS PHILIPE NEVES SOLON RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a defesa 

dos réus para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, 

designada para 14/9/2018, às 13h30minutos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000796-89.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

PABLO RAMIRES FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000796-89.2018.8.11.0024. Vistos, etc. Trata-se de ação de execução 

de honorários advocatícios ajuizada por PABLO RAMIRES FONSECA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, sendo atribuída à causa o valor 

de R$ 11.777,95 (onze mil setecentos e setenta e sete reais noventa e 

cinco centavos). A ação foi distribuída perante a justiça comum desta 

Comarca, recaindo, após distribuição, sobre a competência deste Juízo. É 

o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a ação tem 

como objetivo o pagamento do montante de R$ 11.777,95 (onze mil 

setecentos e setenta e sete reais noventa e cinco centavos). Distribuída a 

demanda perante a justiça comum desta Comarca, recaindo, após 

distribuição, sobre a competência deste Juízo. Com efeito, a Resolução n° 

04/2014-TP, aprovada pelo Tribunal Pleno do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, publicada em 31.03.2014, instituiu os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública em todas as Comarcas do Estado, dispondo que: “Art. 1°. 

As causas referentes à Lei Federal n° 12.153, de 22 de dezembro de 

2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: (...) II – nos 

Juizados Especiais Cíveis utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento.” Neste contexto, a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é estabelecida pelo art. 2° da Lei n° 12.153/09, in verbis: 

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 
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civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2º Quando a 

pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência 

do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de 

eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no 

caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” 

Destarte, o critério previsto na lei é o do valor da causa, excetuadas as 

demandas expressamente previstas no §1°. Assim, o valor atribuído à 

causa pela parte autora fixa a competência absoluta do Juizado Especial 

da Fazenda Pública desta Comarca. Diante do exposto, com fundamento 

no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° da Lei n° 12.153/09 e na Resolução n° 

04/2014-TP (anexa a esta decisão), DECLARO a incompetência absoluta 

deste Juízo e DECLINO, ‘ex officio’, da competência do Juízo da 1ª Vara 

desta Comarca para processamento desta ação, determinando a 

redistribuição desta demanda perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Chapada dos Guimarães. Preclusa a presente 

decisão, proceda-se à imediata redistribuição da ação na forma da 

Resolução n° 04/2014-TP e às baixas e anotações necessárias na 

distribuição do sistema Apolo. Intime-se a parte autora. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de agosto de 

2018.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000787-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LEAL DA SILVA (REQUERENTE)

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1000787-30.2018.8.11.0024 

Vistos etc. I. Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao juízo deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães-MT, 

28 de agosto de 2018 Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000775-16.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIRSON HOFF (AUTOR(A))

RENATA SARAIVA DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMAURILA FONTES LIMA HOFF (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

APARECIDA DE CASTRO MARTINS (RÉU)

DALMAR AMBROSIO DE OLIVEIRA (RÉU)

ZENA EVA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000775-16.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora veiculou 

pedido de concessão de justiça gratuita. Todavia, ao menos com base nos 

parcos elementos que compõem o feito, não é crível que não tenham 

condições de arcar com as custas processuais. Com efeito, não há no 

feito elementos suficientes e que permitam aferir, com fidedignidade, se 

merece litigar sob o pálio da justiça gratuita. Desse modo, deve ser 

oportunizada ao requerente, a possibilidade de demonstrar, 

satisfatoriamente, a sua hipossuficiência. Conclusão. Diante do exposto: I. 

Com fulcro no art. 99, §2º, do CPC, determino que a parte requerente 

comprove nos autos a insuficiência de recursos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido, o que poderá ser feito, por 

exemplo, com a juntada da última declaração de imposto de renda ou cópia 

de extratos bancários dos últimos 12 (doze) meses. III. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. Eventual silêncio 

deverá ser certificado. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães/MT, 28 de agosto de 2018. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000792-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

PAULO REZENDE CARDOSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO Nº: 1000792-52.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora veiculou 

pedido de concessão de justiça gratuita. Todavia, ao menos com base nos 

parcos elementos que compõem o feito, não é crível que não tenham 

condições de arcar com as custas processuais. Com efeito, não há no 

feito elementos suficientes e que permitam aferir, com fidedignidade, se 

merece litigar sob o pálio da justiça gratuita. Desse modo, deve ser 

oportunizada ao requerente, a possibilidade de demonstrar, 

satisfatoriamente, a sua hipossuficiência. Conclusão. Diante do exposto: I. 

Com fulcro no art. 99, §2º, do CPC, determino que a parte requerente 

comprove nos autos a insuficiência de recursos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido, o que poderá ser feito, por 

exemplo, com a juntada da última declaração de imposto de renda ou cópia 

de extratos bancários dos últimos 12 (doze) meses. II. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. Eventual silêncio 

deverá ser certificado. III. Expeça-se o necessário. IV. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães/MT, 28 de agosto de 2018. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000803-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO TAMARINO MURTA (AUTOR(A))

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000803-81.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Analisando detidamente o presente feito, nota-se manifesta 

incorreção no valor da causa, uma vez que conquanto seja postulada a 

concessão de benefício previdenciário, é dada a causa o valor irrisório de 

R$ 5.247,00 (cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais), que, por óbvio, 

não corresponde à pretensão trazida nos autos. Dessa maneira, a fim de 

que o valor da causa corresponda efetivamente ao conteúdo econômico 

pretendido, com fulcro nos arts. 291 e 292, §2°, do CPC, intime-se a parte 

autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique o valor dado a 

causa, o qual deverá corresponder à totalidade da prestação anual, objeto 

da concessão do benefício pretendido. Certifique-se eventual silêncio. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 28 de agosto de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000808-06.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DE MORAES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000808-06.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Ao contrário do que quer fazer crer o requerente, a hipótese 

dos presentes autos amoldam-se ao que prevê o art. 2º, caput, do 

Provimento nº 22/2016-CGJ e não do art. 1º da mesma resolução. 

Conclusão. Diante do exposto: I. Intime a parte autora, por meio do 

advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

nos autos comprovante de recolhimento das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da inicial, em razão do cancelamento da distribuição 

(art. 290 do Código de Processo Civil). Advirto ao autor a necessidade de 

vinculação da referida guia aos presentes autos, conforme determina o 

art. 2°, ‘caput’, do Provimento n° 22/2016-CGJ. II. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. Eventual silêncio 

deverá ser certificado. III. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 28 de 

agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101862 Nr: 416-83.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória tão somente em 

relação ao valor de R$ 12.543,28 (doze mil, quinhentos e quarenta e três 

reais e vinte e oito centavos).II. Intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução relativa ao valor de R$ 12.543,28 (doze mil, quinhentos e 

quarenta e três reais e vinte e oito centavos). Podendo, para tanto, arguir 

qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do CPC.III. 

Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):a) caso 

alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de imediato o 

valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição;b) 

não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será expedida, 

por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem do juiz, 

precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal e na legislação e 

normatização pertinentes.IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser 

certificado, expeça-se a pertinente requisição para pagamento, conforme 

item III.b, independentemente de nova determinação.V. No tocante ao 

pedido de cumprimento de sentença com relação aos honorários, deverá o 

causídico, EMENDAR a inicial, fazendo constar o seu nome como 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido, já que não pode, em nome alheio, vindicar judicialmente direito 

próprio. VI. Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97409 Nr: 4618-40.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL FLORENTINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória tão somente em 

relação ao valor de R$ 24.283,77 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e 

três reais e setenta e sete centavos).II. Intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução relativa ao valor de R$ 24.283,77 (vinte e 

quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos). 

Podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos 

do art. 535, do CPC.III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e 

§3° do CPC):a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e 

declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não 

conhecimento da arguição;b) não impugnada a execução ou rejeitadas 

suas arguições, será expedida, por intermédio do presidente do tribunal 

competente ou ordem do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor 

em favor da parte exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal e na legislação e normatização pertinentes.IV. Não havendo 

impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a pertinente 

requisição para pagamento, conforme item III.b, independentemente de 

nova determinação.V. No tocante ao pedido de cumprimento de sentença 

com relação aos honorários, deverá o causídico, EMENDAR a inicial, 

fazendo constar o seu nome como exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido, já que não pode, em nome 

alheio, vindicar judicialmente direito próprio. VI. Expeça-se o necessário. 

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75531 Nr: 2630-52.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória tão somente em 

relação ao valor de R$ 30.969.59 (trinta mil, novecentos e sessenta e 

nove reais e cinquenta e nove centavos).II. Intime-se a parte executada, 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução relativa ao valor de R$ 30.969.59 (trinta mil, 

novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). 

Podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos 

do art. 535, do CPC.III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e 

§3° do CPC):a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e 

declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não 

conhecimento da arguição;b) não impugnada a execução ou rejeitadas 

suas arguições, será expedida, por intermédio do presidente do tribunal 

competente ou ordem do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor 

em favor da parte exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal e na legislação e normatização pertinentes.IV. Não havendo 

impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a pertinente 

requisição para pagamento, conforme item III.b, independentemente de 

nova determinação.V. No tocante ao pedido de cumprimento de sentença 

com relação aos honorários, deverá o causídico, EMENDAR a inicial, 

fazendo constar o seu nome como exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido, já que não pode, em nome 

alheio, vindicar judicialmente direito próprio. VI. Expeça-se o necessário. 

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99261 Nr: 5425-60.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erasmo Marino Correa de Siqueira, Gean Paulo 

Lima Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 Vistos, etc. (...) IV. DISPOSITIVO. Diante do Exposto, considerando a 

comprovação da materialidade e da autoria, julgo parcialmente procedente 

a denúncia para condenar o réu ERASMO MARINO CORREA DE SIQUEIRA, 

qualificados nos autos, nas penas do art. 146, “caput” e art. 157, §2º, 

incisos I e II, combinado com o art. 70, na forma do art. 69, todos do Código 

Penal; V. DA DOSIMETRIA DA PENA. Em obediência ao princípio 

constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes 

preconizados pelos artigos 59 e 68 do Código Penal. (...) Em razão do 

concurso material, as penas dos crimes de roubo e constrangimento ilegal 
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devem ser somadas, totalizando, portanto, a pena definitivamente fixada, 

ao acusado em 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão 

e 4 (quatro) meses de detenção, além de 74 (setenta e quatro) dias-multa. 

Em virtude da situação econômica do acusado, estabeleço o valor do 

dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, devidamente corrigido. VI. DO CUMPRIMENTO DA PENA. A pena 

será cumprida em regime inicialmente fechado, conforme estabelece o art. 

33, § 2º, alínea a, do Código Penal. No caso, inviável a substituição da 

pena em virtude do que preconiza o art. 44, inciso I e II, do Código Penal. 

Considerando que o denunciado permaneceu preso durante toda a 

instrução criminal, bem como por persistirem os requisitos ensejadores da 

custódia cautelar, este não poderá recorrer em liberdade. Registre-se que 

o réu, permanece preso provisoriamente desde o dia 30.10.2017, de modo 

que, em uma interpretação lógico-sistemática e histórica do que prevê o 

art. 387, § 2º, do CPP, conclui-se que não houve cumprimento de tempo de 

prisão necessária para alcançar o requisito objetivo para progressão de 

regime para o semiaberto (considerando para este fim a pena aplicada), o 

que justifica o regime inicial acima estabelecido. (...) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65001 Nr: 966-20.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamar da Silva Lima, Maria Aparecida de 

Carvalho, Gleide Silva Lima Siqueira, José Diniz Nogueira, J. D. Nogueira & 

Cia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4198, Márcia Figueiredo de Sá Oliveira - OAB:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerido, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, apresentar Certidão de Óbito do requerido JOSE 

DENIZ NOGUEIRA, em atenção a cota do MP, de folhas 1.238.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101688 Nr: 324-08.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória, tão somente em 

relação ao valor de R$ 27.943,09 (vinte e sete mil, novecentos e quarenta 

e três reais e nove centavos).II. Intime-se a parte executada, na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução relativa ao valor de R$ 27.943,09 (vinte e sete mil, novecentos e 

quarenta e três reais e nove centavos), podendo, para tanto, arguir 

qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do CPC.III. 

Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):a) 

caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de imediato 

o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, 

será expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou 

ordem do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da 

parte exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.IV. Não havendo impugnação, o que 

deverá ser certificado, expeça-se a pertinente requisição para 

pagamento, conforme item III.b, independentemente de nova 

determinação.V. Indefiro o pedido de cumprimento de sentença em relação 

aos honorários advocatícios veiculados em nome próprio pelo senhor 

Zeferino Pereira da Silva.VI. Expeça-se o necessário.VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 91656 Nr: 1809-77.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE RODRIGUES DA GUIA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória, tão somente em 

relação ao valor de R$ 21.183,40 (vinte e um mil, cento e oitenta e três 

reais e quarenta centavos).II. Intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução relativa ao valor de R$ 21.183,40 (vinte e um mil, cento e oitenta 

e três reais e quarenta centavos), podendo, para tanto, arguir qualquer 

das questões elencadas nos incisos do art. 535, do CPC.III. Advirta-se a 

parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):a) caso alegue 

excesso de execução, deverá indicar e declarar de imediato o valor que 

entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição;b) não 

impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será expedida, por 

intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem do juiz, 

precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto na Constituição Federal e na legislação e 

normatização pertinentes.IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser 

certificado, expeça-se a pertinente requisição para pagamento, conforme 

item III.b, independentemente de nova determinação.V. Indefiro o pedido de 

cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios 

veiculados em nome próprio pela senhora Maria José Rodrigues da Guia 

Cruz.VI. Expeça-se o necessário.VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37652 Nr: 36-07.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Alcida Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE: Certifico que, a manifestação da parte 

requerida de f.130, foi apresentada no prazo lega. Assim, impulsiono o 

presente feito em cumprimento as determinações legais, intimando o 

advogado da requerente, pela imprensa, para no prazo 05 dias manifestar 

nos autos quanto a impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87921 Nr: 360-84.2017.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Martins Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Martins Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Em face do valor dos bens deste Inventário, certifique-se e anote à 

margem destes autos as custas correspóndentes.

II. Considerando a atual condição do Inventariante, defiro a gratuidade das 

custas neste momento processual, cujo valor deverá ser recolhido antes 

do Formal de Partilha.

III. Intime-se e cite-se todos os herdeiros do presente inventário.

Chapada dos Guimarães/27/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38854 Nr: 1319-65.2011.811.0024
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderleia Aparecida Pereira, ADPC, GJPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 44182 Nr: 749-45.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Salles Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE: Certifico que, a manifestação da parte 

requerida de f.148, foi apresentada no prazo lega. Assim, impulsiono o 

presente feito em cumprimento as determinações legais, intimando o 

advogado da requerente, pela imprensa, para no prazo 15 dias manifestar 

nos autos quanto a impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38006 Nr: 423-22.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo dos Reis Santos, Ayslan Jeferson dos 

Reis Santos, Alanna Emily dos Reis Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 30 dias manifestar quanto o retorno dos autos do TRF, 

apresentando o pedido administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79794 Nr: 1091-17.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZADINA BRASILINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74168 Nr: 2005-18.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Emiliano Correia Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49286 Nr: 1676-11.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Santa Cruz LTDA ME, Emerson 

Coutinho Nascimento, Carmem Lúcia Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARMEM LÚCIA VIEIRA, Cpf: 

00948922109, Rg: 1623404-9, brasileiro(a), solteiro(a), empresária. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87295 Nr: 4395-24.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra JUAREZ VARGAS E SUA ESPOSA, pelos motivos 

delineados na inicial.

Em 1°.1.2018, a parte exequente informou o cumprimento da execução 

pela parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

proveito econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já 

que deu azo ao ajuizamento da demanda.

 Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86878 Nr: 4106-91.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elina das Graças de Lima e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando a liminar 

deferida em 17.1.2017, para condenar o INSS ao pagamento do benefício 

de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo (7.7.2016), 

com início de pagamento na mesma data, ou seja, DIP em 7.7.2016, 

mantendo-o pelo prazo de 6 (seis) meses contados da sentença (DCB 

6.8.2018). Caberá à parte autora, no período de 60 (sessenta) dias antes 

de expirado esse prazo, ou seja, a partir de 6.6.2018, procurar a agência 

do INSS, com cópia da presente sentença, a fim de agendar perícia médica 

para avaliar sua capacidade laborativa, objetivando o prosseguimento ou a 

cessação do benefício. Caso haja pedido de prorrogação no prazo 

indicado, o INSS não poderá cessar o benefício antes da perícia 

administrativa.O INSS deverá adotar as providências para agendar e 

submeter a parte autora à nova perícia médica administrativa para fins de 

avaliação de sua capacidade laborativa. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.Os valores devidos pelo benefício deverão ser 

acrescidos de correção monetária e juros, calculados na forma e 

indexadores previstos no Manual de Cálculos do Conselho da Justiça 

Federal (MCCJF), aprovado pela Resolução n° 134/2010 e alterado pela 

Resolução n° 267 de 02.12.2013, ambas do Conselho da Justiça 

Federal.Condeno o INSS em honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da 

sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo de condená-lo nas custas 

processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei n° 8.620/93. Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35512 Nr: 1281-87.2010.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesson Cruz Alves Gontijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte AUTORA, na pessoa de 

seu advogado para efetuar no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 543,53(quinhentos e quarenta e 

tres reais e cinquenta e tres centavos), nos termos do r. sentença de fls. 

81/81vº. Este valor deverá ser de forma em separado, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento das 

custas e R$ 130,13(centro e trinta reais e treze centavos) para fins da 

taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guias On-line – “Primeira Instância”, 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), para 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o respectivo valor. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum da Comarca de Chapada dos Guimarães aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Ficando desde já ADVERTIDO de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 

conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38691 Nr: 1144-71.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inez Candida Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Cite-se o INSS para que, no prazo de cinco (5) dias, pronuncie quanto 

ao pedido de habilitação dos herdeiros, nos termos do artigo 690 do CPC.

II. Havendo impugnação da parte requerida, manifestem-se os sucessores 

em igual prazo.

 III. Posteriormente, tornem os autos conclusos.

 IV. Certifique-se eventual silêncio.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 18787 Nr: 1461-11.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana da Silva Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, 

apresentada pelo INSS, o que faço para julgar extinta a execução de fls. 

165/167, reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, nos termos dos arts. 513, ‘caput’, 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da diferença existente entre o cálculo por ela 

apresentado e o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17002 Nr: 1590-50.2006.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Glória, Hugo Duarte, Bartulina Duarte, Adelaide 

Bernardino Duarte, Aroldo Augusto Duarte, Ermes Izael Duarte, José 

Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante da inércia do requerido (fl. 192 verso), com fulcro nos artigos 

687, 688, II e 691, todos do CPC, DEFIRO a habilitação dos herdeiros, José 

Duarte, Bartulina Duarte, Adelaide Bernardino Duarte, Aroldo Augusto 

Duarte e Ermes Izael Duarte.

II. Desse modo, acolho o pedido de fl. 185 e para tanto, expeça-se RPV, 

conforme pleiteado.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20208 Nr: 844-17.2008.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lina Leida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto:I. Defiro a habilitação das herdeiras Marcia Souza 

Menezes, Deborah Souza Menezes, Lucilene Souza Menezes, Paloma 

Souza Menezes e de Juliane Souza Menezes, uma vez que, esta última, 

juntou ao feito documento hábil a comprovar que é herdeira da “de cujus”, 

o que faço com fulcro nos artigos 687, 688, II e 691, todos do CPC.II. Defiro 

a pretensão executória de fls. 136/138, tão somente em relação ao valor 

de R$ 99.524,65 (Noventa e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e 
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sessenta e cinco centavos).II. Intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução relativa ao valor de R$ 99.524,65 (Noventa e nove mil, 

quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Podendo, 

para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 

535, do CPC.III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do 

CPC):a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, 

será expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou 

ordem do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da 

parte exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.IV. Não havendo impugnação, o que 

deverá ser certificado, expeça-se a pertinente requisição para 

pagamento, conforme item III.b, independentemente de nova 

determinação.V. No tocante ao pedido de cumprimento de sentença com 

relação aos honorários, deverá o causídico, emendar a inicial, fazendo 

constar o seu nome como exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido, já que não pode, em nome alheio, 

vindicar judicialmente direito próprio. VI. Expeça-se o necessário. VII. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38576 Nr: 1026-95.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Martins dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial de fls. 186/190.

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III. b, 

independentemente de nova determinação.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35767 Nr: 1564-13.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Araújo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, em razão da inércia da parte embargante, homologo 

o cálculo apresentado pela embargada à fl. 215, fixando o valor devido à 

parte autora em R$ 9.168.98. II. Chamo o feito à ordem, o que faço para 

INDEFERIR o pedido de cumprimento de sentença em relação aos 

honorários advocatícios veiculados em nome próprio pela senhora Maria 

Madalena Araújo Silva. III. Transcorrido o prazo para recurso, certifique-se 

e expeça-se a RPV, conforme valor fixado. IV. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 47113 Nr: 1416-31.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Horminda Mamore de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, em razão da inércia da parte embargante, homologo 

o cálculo apresentado pela embargada à fl. 109, fixando o valor devido à 

parte autora em R$ 26.251,26. II. Chamo o feito à ordem, o que faço para 

INDEFERIR o pedido de cumprimento de sentença em relação aos 

honorários advocatícios veiculados em nome próprio pela senhora 

Horminda Mamoré de Souza. III. Transcorrido o prazo para recurso, 

certifique-se e expeça-se a RPV, conforme valor fixado. IV. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35665 Nr: 1331-16.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora Augusta de Castro Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial de fls. 215/216.

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III. b, 

independentemente de nova determinação.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 46616 Nr: 1292-48.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Cesina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial de fls. 123/126.

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 
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CPC.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III. b, 

independentemente de nova determinação.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33129 Nr: 2326-63.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Máximo Gomes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Valdo Gomes Bezerra - 

OAB:OAB nº 10502/AM, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Indefiro o pedido de fl. 279, uma vez que não houve o recebimento do 

cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios e, 

portanto, não há em se falar em liberação de valores.

II. Sem prejuízo do acima exposto, cumpra-se integralmente a decisão 

exarada às fls. 277/278.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37049 Nr: 2170-41.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Placida de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, III, a, do CPC, homologo o 

cálculo apresentado pela parte requerida, tão somente em relação ao valor 

de R$ 17.130,82.II. Expeça-se a pertinente requisição de pequeno valor em 

favor da parte exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal e na legislação e normatização pertinentes.III. No tocante ao 

pedido de homologação com relação aos honorários, deverá o causídico, 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo constar o seu nome 

como exequente, já que não pode, em nome alheio, vindicar judicialmente 

direito próprio.IV. Suprida a finalidade do item anterior, desde já homologo 

o cálculo referente ao valor dos honorários advocatícios. Para tanto, 

expeça-se o RPV, conforme pleiteado, independentemente de nova 

determinação.Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se.V. 

Expeça-se o necessário.VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66081 Nr: 1849-64.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramiro Lurdes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdO, INSS - Instituto Nacional de Seguro 

Social - Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por RAMIRO LURDES DE 

OLIVEIRA, contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

pelos motivos narrados na inicial.

À fl. 58, a parte autora pugnou pela desistência da ação.

Intimada a se manifestar quanto ao pedido, o INSS silenciou (fl.63verso)

É o relatório.

Decido.

Diante da ausência de manifestação do INSS, quanto ao pedido de 

desistência, presumo a anuência (fl. 63verso).

Desta feita, homologo a desistência da presente ação, o que faço com 

fulcro no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015.

 Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente 

processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, ficando referidas responsabilidades com exigência 

suspensa em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3° do 

CPC/2015).

Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com 

as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36229 Nr: 1410-92.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Cite-se o INSS para que, no prazo legal, pronuncie quanto ao pedido de 

habilitação dos herdeiros, nos termos do artigo 690 do CPC.

II. Havendo impugnação da parte requerida, manifestem-se os sucessores 

em igual prazo.

 III. Posteriormente, tornem os autos conclusos.

 IV. Certifique-se eventual silêncio.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 783-25.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides da Costa Silva, Maria Quintina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Micael Galhano Feijó - OAB:5935, Tais Gonçalves Melado 

- OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista o silencia da autarquia ré em manifestar-se no pedido de 

habilitação de herdeiros, com fulcro nos artigos 687, 688, II e 691, todos 

do CPC/2015, defiro a habilitação da herdeira Maria Quintina da Silva.

II. Desta feita, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo, para tanto, arguir qualquer das questões elencadas 

nos incisos do art. 535, do CPC/2015.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ordem do 

juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64794 Nr: 796-48.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:9813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por SEBASTIÃO 

FRANCISCO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada às fls. 142 e 143, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) 

de fls. 119/125, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40032 Nr: 2400-49.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Considerando que foi anulada a sentença proferida por este juízo em 

decorrência da inexistência de pedido administrativo, suspendo o presente 

feito até o cumprimento das seguintes determinações:

A. intime a parte autora, por meio de seu advogado, para que dê entrada 

no pedido administrativo, o que deverá ser comprovado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo.

Decorrido o prazo sem a comprovação da postulação administrativa, 

certifique-se e intime-se a parte autora pessoalmente para fazê-lo, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, §1º, CPC).

Findo este prazo, o que deverá ser certificado, tragam os autos 

conclusos.

B. Comprovada a postulação no prazo estabelecido, intime, imediatamente, 

a autarquia requerida, independentemente de requerimento da parte 

autora, para se manifestar acerca do pedido em até 90 (noventa) dias, 

prazo dentro do qual a deverá colher todas as provas eventualmente 

necessárias e proferir decisão.

 II. Caso não seja concedido o benefício administrativamente ou decorra 

em silêncio o prazo de 90 (noventa) dias, intime-se a autarquia requerida 

para, no prazo de 30 dias, apresentar contestação de mérito, ocasião em 

que deverá, manifestar, de forma expressa e justificada, eventual 

contrariedade quanto ao aproveitamento dos atos processuais instrutórios 

já praticados, sob pena de convalidação.

Decorrido o prazo sem apresentação de contestação, o que deverá ser 

certificado, tragam os autos conclusos.

III. Apresentada contestação, intime a parte autora para réplica, tornando, 

posteriormente, os autos conclusos.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31389 Nr: 791-02.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airtes Ramos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial de fls. 142/144.

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III. b, 

independentemente de nova determinação.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36806 Nr: 2114-08.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial de fls. 182/186.

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III. b, 

independentemente de nova determinação.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71975 Nr: 1056-91.2015.811.0024
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amalia Arruda Melo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por AMALIA ARRUDA 

MELO DE SOUSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS.

 Foram expedidas RPV para recebimento do(s) valor(es) objeto de 

execução, sendo a(s) quantia(s) disponibilizada(s) em depósito(s) 

judicial(is).

Posteriormente, pleiteou-se a expedição de alvará(s) para levantamento 

do(s) valor(es) disponibilizado(s).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando que a obrigação exequenda foi devidamente cumprida pela 

parte executada à fl. 40, JULGO EXTINTA a(s) execução(ões) de fls. 

26/28, o que faço com fulcro no artigo 924, II, do CPC/2015.

Expeça(m)-se alvará(s) para levantamento da(s) quantia(s) disponível(is) 

na forma pleiteada pelo(a) advogado(a) da parte exequente.

Cumpra-se o art. 450, § 3º da CNGC, 4ª Ed.

Cumpra-se o provimento nº 68/2018/CNJ, no que diz respeito ao 

levantamento de depósito judicial/bloqueio de valores.

Publiquem-se e intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 30687 Nr: 499-17.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gizele Marques Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Acolho o pedido de fl. 157.

II. Expeça-se RPV no valor de R$ 2.441,79 (dois mil, quatrocentos e 

quarenta e um reais e setenta e nove centavos), conforme requerido.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000799-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO PAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000799-44.2018.8.11.0024. 

Vistos etc. I. Demonstrada a legitimidade da parte autora na forma do art. 

747, II e parágrafo único, do CPC, RECEBO a inicial. II. Com fulcro no art. 

749, parágrafo único do CPC, DEFIRO o pedido formulado na inicial para 

nomear o Sr. JOÃO PAES DE OLIVEIRA, curador provisório do 

interditando, determinando que se lavre o respectivo termo de 

compromisso na forma do art. 759, ficando autorizada, provisoriamente, a 

realizar os atos necessários para gerir e administrar os bens do 

interditando, CASSIANO SOUZA OLIVEIRA, inclusive para fins de 

percepção de benefício junto ao INSS, ficando o(a) curador(a) 

nomeado(a) fiel depositário(a) dos valores recebidos e também 

obrigado(a) à prestação de contas quando instado(a) para tanto, 

observando-se o disposto no artigo 763, §2°, do CPC. III. Designo o dia 

25.10.2018, às 14h30min., para realização de audiência de entrevista 

do(a) interditando(a) (art. 751, CPC). IV. Cite-se o(a) interditando(a) para 

comparecer à audiência de seu interrogatório, cientificando-o(a) de que 

poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 dias, contado da 

referida audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado nos 

termos do art. 752 do CPC. V. Outrossim, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita, o que faço com base no artigo 98 do CPC. VI. Intimem-se as 

partes e o Ministério Público. VII. Expeça-se o necessário. VIII. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, 28 de agosto de 2018. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000800-29.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS NUNES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL GOMES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000800-29.2018.8.11.0024. 

Vistos etc. I. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais ajuizado Isaias Nunes de Freitas em desfavor de Ricardo Eletro, 

pelos motivos narrados na inicial. II. Verifica-se que o feito foi distribuído 

de forma equivocada. III. Assim sendo, determino o cancelamento da 

distribuição e consequente arquivamento, procedendo-se as baixas 

pertinentes. IV. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, 28 de agosto de 

2018. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000786-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FRANCIELLE SANTANA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES PROCESSO N° 1000786-45.2018.8.11.0024 

Vistos, etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

ajuizou ação de busca e apreensão com pedido de liminar contra JESSICA 

FRANCIELLE SANTANA RODRIGUES, objetivando a constrição do veículo 

descrito na exordial, alegando a inadimplência parte requerida. Com a 

inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu pertinentes. É o 

breve relatório. Decido. Sobre a matéria, o artigo 2°, §2° do Decreto-Lei n° 

911/69 dispõe o seguinte: “Art. 2°. (...) § 2° A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014)” In casu, verifica-se o pedido liminar 

realmente merece acolhida, porquanto os documentos dos autos 

comprovam que a dívida está vencida e que a parte requerida foi 

formalmente constituída em mora. CONCLUSÃO Diante do exposto e 

estando suficientemente comprovada a mora da parte devedora/requerida, 

defiro a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

descrito na peça vestibular, a ser depositado nas mãos de representante 

legal da parte requerente mediante autorização nos autos. Após o 

cumprimento da medida liminar, proceda-se à citação da parte requerida 

para, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar, efetuar o 

pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 2°, §3° e art. 3°, §2°, do Decreto-Lei n° 

911/69). Consigne-se, que o prazo para o devedor fiduciante, querendo, 

apresentar resposta, é de 15 (quinze) dias da execução da liminar e que 

esta poderá ser apresentada mesmo que tenha efetuado o pagamento do 

débito na sua integralidade (art. 3°, §§3° e 4° do Decreto-Lei 911/69, com 
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redação dada pela Lei nº 10.931/2004). Desde já, defiro reforço policial, 

caso seja necessário. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 28 de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE TARTARI (ADVOGADO(A))

ALOISIO DE CERQUEIRA CALDAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

designada para 18/09/2018 14h:00min, devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 28 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON (ADVOGADO(A))

HELCIO ANTONOW (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BENETTI (REQUERIDO)

CRISTIANO LUISI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

CEDILA BENETTI (REQUERIDO)

CÉSAR BENETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000702-44.2018.8.11.0024 REQUERENTE: HELCIO 

ANTONOW REQUERIDO: CÉSAR BENETTI, CEDILA BENETTI, CELSO 

BENETTI Vistos etc. Em que pese o pedido formulado no id 14790397, 

indefiro o pedido, haja vista que consta no polo passivo outros requeridos 

e sendo, em tese, todos donos do animal, respondem, inclusive, sobre a 

totalidade da dívida. Ademais, poderá o requerido ausente encaminhar 

proposta de acordo no que tange à sua suposta parte. Intimem-se. 

Aguarde-se a realização da audiência. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010127-83.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010127-83.2012.8.11.0024 EXEQUENTE: ANDRE 

GONCALVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: TIM CELULAR S/A Vistos etc. 

Indefiro o pedido do autor no id. 13066541, haja vista que o CNPJ 

informado, conforme extrato da tentativa de bloqueio anterior, consta que 

"Não foi encaminhado às instituições financeiras por ausência de 

relacionamento". Portanto, INTIME-SE o autor para fornecer os dados 

exatos, ou bens penhoráveis, em 5 dias, sob pena de arquivamento. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010399-38.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MATHEUS HEBER AZEVEDO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010399-38.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: VIVO S.A. 

EXECUTADO: MATHEUS HEBER AZEVEDO DA CRUZ Vistos etc. Indefiro o 

pedido no id. 11322981, haja vista que veio desacompanhado de memória 

de cálculo, ônus que incumbe ao credor apresentar. Assim, intime-se a 

parte autora para fazê-lo, no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se e arquive-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010520-37.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

MUNER & SILVA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINHO LARA MACEDO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 8010520-37.2014.8.11.0024 EXEQUENTE: MUNER & SILVA 

LTDA - EPP EXECUTADO: MARTINHO LARA MACEDO JUNIOR Vistos etc. 

Defiro, em parte, o pedido do id. 13358192, haja vista que a busca via 

RENAJUD restou positiva, conforme extrato anexo. Nesta senda, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação, devendo o executado 

apresentar o bem para ser lavrado o termo de penhora e avaliação, em 5 

dias. Certifique-se eventual decurso de prazo. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-23.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK IMOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA OAB - 695.076.431-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000544-23.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FRANK IMOVEIS LTDA - ME 

REPRESENTANTE: FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Comprovado o preparo, Recebo o 

recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). Intime-se o recorrido para, em 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões. Com ou sem resposta das contrarrazões, remetam-se os 

autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste 

juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY GRIMALDO DE LIMA ANGELO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000033-88.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LUCINEY GRIMALDO DE 

LIMA ANGELO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Recebo 

o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 

da LJE). Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que presentes os 

requisitos. Observo que as contrarrazões já foram apresentadas. 

Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, com os 

cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-58.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY GRIMALDO DE LIMA ANGELO (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000035-58.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LUCINEY GRIMALDO DE 

LIMA ANGELO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos 

etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que 

presentes os requisitos. Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR OVIDIO DE MIRANDA MORAES (REQUERENTE)

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000695-86.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADAIR OVIDIO DE 

MIRANDA MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recebo o recurso interposto, 

no efeito devolutivo, uma vez que tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a 

gratuidade de justiça, uma vez que presentes os requisitos. Observo que 

as contrarrazões já foram apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma 

Recursal deste Tribunal, com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-86.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

LUCAS LORRAN SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000059-86.2018.8.11.0024 REQUERENTE: LUCAS LORRAN SIQUEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Recebo o recurso interposto, no efeito devolutivo, uma vez que 

tempestivo (art. 42 da LJE). Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que 

presentes os requisitos. Observo que as contrarrazões já foram 

apresentadas. Remetam-se os autos à e. Turma Recursal deste Tribunal, 

com os cumprimentos deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010656-97.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO (ADVOGADO(A))

ÓTICA RUBI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010656-97.2015.8.11.0024 MARIA DA GLORIA DE PAULA ÓTICA RUBI 

Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da 

obrigação e considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que 

orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de 

Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do 

Código de Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por MARIA DA GLORIA DE PAULA no montante de R$ 1.101,27, no 

CNPJ/CPF de ÓTICA RUBI, sob o nº 15.419.288/0001-00. Realizado o 

bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Intime-se, ademais, a executada para 

cumprir na integralidade a sentença/acórdão, no que tange à baixa na 

restrição. Quanto ao pedido de inclusão da parte executada no rol de 

inadimplentes, acolho o pedido de inscrição do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 2°, do CPC. Para 

tanto, deverá a Secretaria providenciar o necessário para a referida 

inclusão, a qual deverá ser operacionalizada através do sistema 

SERASAJUD. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010207-13.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010207-13.2013.8.11.0024 FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES 

CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA Vistos etc. Defiro o pedido de busca via 

RENAJUD. Os autos deverão permanecer em gabinete até a efetivação da 

medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, que servirá 

como Termo de Penhora e intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a penhora, intime-se o autor 

para se manifestar a respeito, no mesmo prazo acima fixado, sob pena de 

extinção. Intime-se o executado para apresentar o bem para ser lavrado o 

termo de penhora e avaliação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.
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Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010200-55.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE GIL LOPES (ADVOGADO(A))

IVA SOUZA MIRANDA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO (ADVOGADO(A))

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010200-55.2012.8.11.0024 IVA SOUZA MIRANDA DA ROCHA IMPORT 

EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Vistos etc. Defiro o pedido 

de busca de bens dos executados, via RENAJUD. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. 

Intime-se o executado para apresentar o bem a fim de proceder-se com a 

avaliação. Junto, na oportunidade, o extrato do bloqueio, razão pela qual, 

indefiro, por ora, a busca de bens no sistema INFOJUD, por ter sido 

positiva a penhora de veículo automotor. Intime-se o autor para requerer o 

que lhe é de direito, em 5 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010279-92.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

EDINEI DO CARMO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010279-92.2016.8.11.0024 CLARO S.A. EDINEI DO CARMO 

RODRIGUES Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação e considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista 

que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de 

Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do 

Código de Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por CLARO S.A. no montante de R$ 1.450,13, no CNPJ/CPF de EDINEI DO 

CARMO RODRIGUES, sob o nº 038.849.511-14. Realizado o bloqueio, 

intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Caso reste infrutífera a 

penhora, intime-se o autor para se manifestar a respeito, no mesmo prazo 

acima fixado, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010109-57.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010109-57.2015.8.11.0024 BANCO BRADESCARD S.A ANA LUCIA 

PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Defiro o pedido de busca de bens, via 

sistema RENAJUD. Nesta oportunidade, conforme extrato anexo, a 

pesquisa não apresentou resultados. Assim, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Quanto aos valores bloqueados, 

expeça-se alvará de levantamento. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010342-20.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

ALBERTO PINHEIRO MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010342-20.2016.8.11.0024 CLARO S/A ALBERTO PINHEIRO 

MONTEIRO Vistos etc. Defiro a busca de bens via RENAJUD, INFOJUD e 

DOI, que procedo nesta oportunidade, e, consoante extratos, restaram 

negativas. Assim, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

cinco (5) dias, o autor, requerendo o que lhe é de direito, sob pena de 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000036-25.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

ROMULO ANISIO DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000036-25.2017.8.11.0009 AUTOR: ROMULO 

ANISIO DA COSTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Sobre o ofício e documentos de p. 01/03, id. 8826584, diga a 

parte autora em 05 dias, pugnando o que de direito entender. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder – MT, 10 de novembro de 2017. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000908-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. O. C. (AUTOR(A))

A. D. O. (AUTOR(A))

P. F. M. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (RÉU)

J. M. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - 011.505.971-78 (PROCURADOR)

ELISANGELA MARCARI OAB - 831.323.501-25 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000908-06.2018.8.11.0009. AUTOR: ANDRIELI 

FERNANDA DE OLIVEIRA CHAVES, ANDREIA DE OLIVEIRA RÉU: 

JHONATAN MOURA MARQUES, JOSIEL MAIA DA SILVA PROCURADOR: 

EDILO TENORIO BRAGA, ELISANGELA MARCARI Vistos. A alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 
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Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD e INFOJUD e CAGED, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 20 de junho de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57930 Nr: 2214-71.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGC, SMGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Considerando que não foram encontrados bens passíveis de 

constrição, a parte exequente requer a penhora dos créditos financeiros 

porventura existentes em nome do(a) devedor(a), o protesto nos moldes 

do art. 517 do NCPC, bem como sejam expedidos ofícios ao cartório de 

registro de imóveis e ao DETRAN a fim de averiguar possíveis bens em 

nome do executado. (...) No particular, vislumbra-se que a parte devedora 

não fez nenhum aceno em direção ao pagamento, apesar de devidamente 

intimada, de modo que não resta outra saída ao Juízo senão acolher a 

pretensão de penhora de créditos que eventualmente possua junto às 

instituições financeiras, de veículos automotores e de bens imóveis, além 

do protesto do pronunciamento judicial. Ante o exposto, DEFIRO: a) O 

BLOQUEIO E PENHORA de importância em dinheiro no montante da 

execução em tela, depositada em contas bancárias e/ou aplicações 

financeiras em nome do(a) executado(a), por meio do sistema 

BACEN/JUD; b) a penhora de bens imóveis e móveis, especialmente 

veículos com respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os dados do 

automotor, inserindo ainda restrição de transferência, licenciamento e 

circulação, depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD. Cumprida 

tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Se 

positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC). Apresentados os 

embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para se manifestar em 

igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, igualmente, 

certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100711 Nr: 2668-75.2016.811.0009

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI SOUZA COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINDO GALENO ALVES, ELIANE DOS 

SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora pugnou pela 

desistência da ação por falta de interesse processual.

 Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

 Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 10206 Nr: 1822-20.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11765

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente informou o 

pagamento do débito, requerendo a juntada do instrumento de mandato.
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 Considerando a quitação do débito objeto da presente ação de execução 

fiscal, a extinção do processo é medida que se impõe.

 Ante o exposto, defiro a juntada do instrumento de mandato e julgo 

EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, 

ambos do NCPC.

 Condeno a parte executada em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Condeno, outrossim, a parte executada em honorários advocatícios, estes 

fixados em:

a) 10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;

b) 8% (oito por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 

(dois mil) salários-mínimos;

c) 5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 

20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 

(cem mil) salários-mínimos; ou

e) 1% (um por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

for superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a V, do NCPC, 

observada a suspensão da exigibilidade anteriormente declinada para o 

caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Caso a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico 

obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no 

inciso I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de 

honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do NCPC.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000680-65.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

EDSON NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO VINICIUS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/2017 Segunda Vara e na decisão retro, fica DESIGNADA a 

audiência de Conciliação para o dia 24 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

13H40MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000042-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/2017 Segunda Vara e na decisão retro, fica DESIGNADA a 

audiência de Conciliação para o dia 08 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

13H20MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001025-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA KARASIAKI TAVARES (AUTOR(A))

WESLEY BRAZ TAVARES (AUTOR(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/2017 Segunda Vara e na decisão retro, fica DESIGNADA a 

audiência de Conciliação para o dia 08 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

13H40MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001146-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORCIDIO MARENGO (EXECUTADO)

MENAIDE DALL OCA MARENGO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/2017 Segunda Vara e na decisão retro, fica DESIGNADA a 

audiência de Conciliação para o dia 08 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

14H00MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001142-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO HENRIQUE TOMAZI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/2017 Segunda Vara e na decisão retro, fica DESIGNADA a 

audiência de Conciliação para o dia 08 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

14H20MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001120-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. (ADVOGADO(A))

W. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. N. (RÉU)

A. C. D. N. O. (RÉU)

D. D. N. O. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, cumprindo a determinação contida na Ordem de 

Serviço nº 04/2017 Segunda Vara e na decisão retro, fica DESIGNADA a 

audiência de Conciliação para o dia 08 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

14H20MIN, a ser realizada no CEJUSC- Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Colíder-MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57872 Nr: 2156-68.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez, formulado por Maria José Gomes contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência dos 

requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Em razão do dispositivo da sentença acima, nada obstante tenha este 

Juízo em análise sumária quando do recebimento da exordial entendido ser 

possível o deferimento da tutela antecipada para receber o benefício de 

auxílio-doença logo no início da demanda, neste momento deflui-se dos 

autos que os pressupostos para sua manutenção estão ausentes, motivo 

pelo qual, REVOGO-A. Neste passo, cumpre consignar que “Não há que 

se falar em devolução de parcelas recebidas pela parte autora, a título de 

benefício de auxílio-doença, tendo em vista sua natureza alimentar e a 

boa-fé do demandante, além de terem sido recebidas por força de 

determinação judicial”. (TRF-3 - AC 0034577-38.2012.4.03.9999 – Décima 

Turma – Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento, jul. 5 de 

março de 2013). 3 - CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, 

art. 98 do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita, na forma da lei. 4 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.5 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações devidas, 

se nada for requerido em quinze (15) dias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 20 de agosto de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88910 Nr: 2027-58.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT 16598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2027-58.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 88910.

Vistos, etc.

I - Não obstante haver juntado aos autos comprovante de benefício 

pleiteado na via administrativa (fls. 15/16-19/20-22-29/33-36-39/42), 

verifica-se que este é diverso do benefício pleiteado no presente feito, a 

saber, auxílio – acidente, razal pelo qual DETERMINO a SUSPENSÃO do 

feito pelo prazo de trinta (30) dias, para que a parte requerente traga aos 

autos documento comprobatório na via administrativa do benefício 

denominado de auxílio – acidente.

 II - Após o decurso do prazo, INTIME-SE as partes para manifestar pelo 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências.

 Colíder/MT, 08 de Agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99183 Nr: 1610-37.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez, formulado por Izabel Lourenço de Oliveira 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência 

dos requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.3 - CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, 

art. 98 do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da Justiça 

Gratuita, na forma da lei. 4 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.5 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações devidas, 

se nada for requerido em quinze (15) dias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 09 de agosto de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99808 Nr: 2035-64.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, ...., sintetizo os 

parâmetros para implantação do benefício, nos termos do art. 80, 

parágrafo único, III, “g”, da Resolução /Presi/Cojef nº 16/2010:Número do 

CPF: 345.732.161-20.Nome da Mãe: Rosa M. da S. Ferreira.Nome do 

segurado: José da Silva Ferreira.Endereço do segurado: Av. Amazonas, 

nº. 855, Setor Norte, Colíder/MT.Benefício concedido: Auxílio-doença.DIB: 

05/05/2016 – data seguinte ao da entrada do requerimento via 

administrativa.Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez.DIB: 

30/10/2017 – data do laudo médico pericial (conversão).Declaro a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada e/ou enfermidade, não tem condições de 

exercer atividade laborativa.Outrossim, ante a decisão supra, torno 

definitiva a tutela antecipada concedida na r. decisão de fl. 42.Ademais, 

...43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001..... para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em quinze (15) dias. Diante da eventual preclusão da via 

recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a 

liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º Novo Código de Processo Civil).Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente sentença, no que couber, .Colíder/MT, 13 

de agosto de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94831 Nr: 2587-63.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MEDEIROS SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 496 de 886



 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o ....:Número do CPF: 

908.754.439-15.Nome da Mãe: Julia Maria Medeiros.Nome do segurado: 

Maria de Lourdes Medeiros Silva.Endereço do segurado: Sítio Divino Ruah, 

Comunidade Marcos Cimento, Colíder/MT.Benefício concedido: 

Auxílio-doença.DIB: 18/08/2015 – data do prévio requerimento 

administrativo - ... CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela 

própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias.Ademais, DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.Sobre as prestações em 

atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e 

juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 

1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; 

enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ. ..., consoante Súmula 111 

do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão 

pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema 

geral de previdência social.Sem custas, na forma da lei.Interposto recurso 

de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional 

Federal, com as nossas homenagens.Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias..., no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.Colíder/MT, 20 de agosto 

de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93853 Nr: 1955-37.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença ao autor 

Robson Santos de Oliveira, a partir da data da cessação do benefício 

(20/06/2015, fl. 33), no valor do salário-de-benefício reajustado pelos 

índices de correção dos benefícios previdenciários, devidamente 

atualizado.Destarte, sintetizo os parâmetros para implantação do 

benefício, .... DETERMINO que o INSS pague (mantenha) o benefício, razão 

pela qual, TORNO DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA concedida na r. 

decisão de fls. 28/29.Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,... acrescido de correição 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida. Sem custas à 

vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001.Sem custas, na forma da lei. ..., INTIME-SE para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens.5 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 

15 dias. 6 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder sessenta salários mínimos (art. 475, § 2º, do Código 

de Processo Civil.) Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 20 de 

agosto de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52950 Nr: 386-74.2010.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucília Gomes - OAB:SP/84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Banco Bradesco S/A, 

em desfavor de Reginaldo Ponciano Sanches, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código Processual Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e, uma 

vez pagas as custas eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Colíder, 21 de Agosto de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49241 Nr: 3032-28.2008.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT, 

RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT, SUE ELLEN 

BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Banco Finasa S/A, em 

desfavor de João Vieira Dantas, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código Processual Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após 

o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e, uma vez pagas as 

custas eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Colíder, 21 de Agosto de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52585 Nr: 4-81.2010.811.0009

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio José Pereira Neto - 

OAB:MT 11780, Ricardo Neves Costa - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Banco Finasa S/A, em 

desfavor de Valdeir Augusto, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

Código Processual Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após 

o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e, uma vez pagas as 

custas eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Colíder, 21 de Agosto de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48372 Nr: 2167-05.2008.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Banco Finasa S/A, em 

desfavor de José Carlos Luciano de Oliveira, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código Processual Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e, uma 

vez pagas as custas eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Colíder, 22 de Agosto de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91284 Nr: 164-33.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR PEREIRA CANGUÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez, formulado por Altair Pereira Canguçu contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência dos 

requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.3 - CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do 

Código de Processo Civil, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma 

da lei. 4 - Interposto recurso de apelação, independentemente de análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do Código de Processo Civil, intime-se para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao 

Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens.5 - Preclusas as 

vias recursais, o que deverá ser certificado, ARQUIVE-SE os autos, com 

as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em quinze (15) 

dias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 24 de agosto de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87965 Nr: 1274-04.2014.811.0009

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, FLÁVIO 

MARTINS SIMONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINETE GONÇALVES VIDAL DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1274-04.2014.811.0009

Código Apolo nº: 87965.

 Vistos, etc.

 1) Ante o teor da certidão de fl. 128, nos termos do §1º, do art. 485, do 

CPC/2015, INTIME-SE a parte requerente, pessoalmente, a dar regular 

prosseguimento ao feito em cinco (5) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento (artigo 485, inciso III, do NCPC).

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder/MT, 27 de agosto de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88367 Nr: 1605-83.2014.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERRO VELHO 2 

IRMAOS LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1605-83.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 88367.

Vistos, etc.

HSBC Bank Brasil S/A – Banco Multiplo ajuizou a presente Ação Monitória 

contra Indústria e Comercio de Ferro Velho 2 Irmaos Ltda – Me, visando ao 

recebimento da quantia de R$ 106.771,84 (Cento e seis mil e setecentos e 

setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), juntando para tanto os 

documentos de fls. 12-53.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos indispensáveis à 

propositura da ação.

Regularmente citado (fls. 63-65), o réu não efetuou o pagamento nem 

opôs embargos monitórios.

É o relatório. Decido.

Tratando a matéria de direito patrimonial disponível pelas partes, a não 

oposição dos embargos faz presumir, em favor da parte autora 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, mormente quando 

corroborados pelos documentos juntados, impondo-se o acolhimento da 

sua pretensão.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro constituído de pleno 

direito o título executivo judicial, na importância R$ 106.771,84 (Cento e 

seis mil e setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), 

acrescida de correção monetária a partir do inadimplemento da obrigação 

e juros de mora a partir da citação.

 Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 5% sobre o valor atribuído à causa, nos 

termos do art. 701 do CPC.

Converta-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2º, 

CPC).

Prossiga-se na forma prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Colíder/MT, 21 de Agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50744 Nr: 1465-25.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIA ELISA DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1465-25.2009.811.0009

Código Apolo: 50744

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária, com pedido de Aposentadoria por idade 

ajuizada por Mauricia Elisa de Mendonça em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou ás fls. 111, pela 

desistência da ação, sem resolução do mérito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto Mauricia 
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Elisa de Mendonça em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Colíder/MT, 21 de Agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 37254 Nr: 3760-74.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Autos nº: 3760-74.2005.811.0009 Código nº: 37254.Vistos.Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposta por Justino Correa da Silva em face 

de Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – Rede Cemat, já qualificados 

nos autos.Entre um ato e outro, as partes se compuseram amigavelmente 

acordo (fls. 478/479), requerendo sua homologação e consequente 

extinção do presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II, do CPC. É o relatório. DECIDO.Como se vê às fls. 478-479, as 

partes transigiram quanto aos valores da dívida, objeto de execução por 

parte do exequente, de modo que sua homologação é medida que se 

impõe. O artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil dispõe:Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for satisfeita;Assim, 

diante do pagamento da obrigação por parte da executada, conforme fls. 

475 verso - 476, a extinção do feito é medida que se impõe. Posto isso, 

homologo por sentença, o acordo de fls.478//479, formulado no presente 

feito, que Justino Correa da Silva, move contra Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A – Rede Cemat, e, por consequência, com resolução 

de mérito, declaro extinto o feito, com fulcro nos arts. 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC/2015 c/c o 924, inciso II, do mesmo codex. Compulsando os 

autos, verifica-se que não houve alteração/atualização da inversão dos 

polos da ação junto ao Sistema Apolo, nem alteração na capa dos autos, 

conforme determinado á fl. 468. Portanto, proceda-se a Secretaria, com as 

devidas anotações e atualizações de praxes, passando a constar Justino 

Correa da Silva, como exequente e a Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A – Rede Cemat, como executada.Custas pela parte executada, 

conforme avençado na fl.478 verso. Após o trânsito em julgado 

devidamente certificado e, uma vez pagas às custas, eventualmente 

remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 24 de Agosto de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53020 Nr: 457-76.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO 

GROSSO - COREN/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONI SCHEFFER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hosanan Monteiro de Arruda - 

OAB:, NIVALDO ROMKO - OAB:MT 9637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 457-76.2010.811.0009

Código Apolo nº: 53020.

Vistos etc.

Cuida-se de Execução Fiscal, proposta por Conselho Regional de 

Enfermagem de Mato Grosso - Coren/Mt, em face de Leoni Scheffer da 

Silva, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, a parte autora manifestou á fl. 58, requerer a 

extinção do feito.

 É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

Conselho Regional De Enfermagem De Mato Grosso - Coren/Mt em face de 

Leoni Scheffer Da Silva, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado devidamente certificado e, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Colíder, 24 de Agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 36282 Nr: 3051-39.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE FORTUNATO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Autos nº: 3051-39.2005.811.0009

Código nº: 36282.

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Dirce Fortunato 

Fernandes contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, às fls. 179 e 194, aportaram aos autos, ofícios 

oriundos da Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, informando o depósito de valores 

(cumprimento da obrigação) referentes aos honorários sucumbenciais e 

ao crédito da parte exequente.

Em seguida, às fls. 180-181, o exequente pugnou pelo levantamento dos 

valores, indicando, inclusive, qual a conta bancária a serem depositados.

Às fls. 190, foi expedido o Alvará dos honorários sucumbenciais e às fls. 

195-196, o exequente requisitou pelo levantamento dos valores ao crédito 

da parte exequente, indicando os dados bancários e sendo expedido o 

Alvará, conforme documento de fls. 203.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls.190 e 203, a extinção do feito é medida que se impõe.

Destaca-se que, após ser expedido alvará de levantamento, a parte 

exequente foi devidamente intimada para se manifestar, contudo 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 209.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Após o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito 

com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de julho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83067 Nr: 425-66.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOANA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Ferreira dos Santos - 

OAB:MT - 16166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 425-66.2013.811.0009

Código Apolo nº: 83067

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária, com pedido de Antecipação dos Efeitos 

da Tutela ajuizada por Joana Maria de Souza em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou à fl. 40, pela desistência 

da ação, requerendo a extinção do processo com fundamento no art. 267, 

inciso VIII do CPC.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, pois, apresentada contestação pela parte requerida, 

esta foi intimada, e posteriormente, manifestou concordância com o pedido 

de desistência.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto Joana 

Maria de Souza em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por 

ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Colíder/MT, 22 de Agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52584 Nr: 3-96.2010.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto por Banco Bradesco S/A, 

em desfavor de Aldevino Martins de Araujo, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código Processual Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e, uma 

vez pagas as custas eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Colíder, 22 de Agosto de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44836 Nr: 1705-82.2007.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS TAPAYUNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Adriano Bocalan - 

OAB:MT9566

9566/MT, RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - OAB:2.221/DF

 Autos nº: 1705-82.2007.811.0009

Código nº: 44836

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença realizado por TIM 

CELULAR S.A.

Entre um ato e outro, à fl. 204 foi expedido o Alvará de levantamento dos 

valores depositados em juízo, conforme acostado ás fls. 187.

Intimado para se manifestar o advogado da parte autora se manteve inerte 

(fls. 211).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fl. 204, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Condeno a parte executada em custas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC/2015.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e, uma vez pagas 

as custas eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de Agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 37178 Nr: 3693-12.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSO & OLIVEIRA LTDA - ME, OSMAR DE 

SOUZA PEDROSO, MARINES ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3693-12.2005.811.0009.

Código Apolo nº: 37178.

 Vistos, etc.

Trata-se de “Execução por Título Extrajudicial” ajuizada por Banco 

Bradesco S/A., em face de Pedroso & Oliveira Ltda - Me, Osmar De Souza 

Pedroso, Marines Alves De Oliveira, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, as partes se compuseram amigavelmente (fls. 

217/218), requerendo sua homologação e consequente extinção do 

presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, 

do CPC.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

DECIDO.

Como se vê às fls. 217-218, as partes transigiram quanto aos valores da 

dívida, objeto de execução por parte do exequente, de modo que sua 

homologação é medida que se impõe.

 O artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 217-218, a extinção do feito é medida que se impõe.

 Diante do requerimento das partes DETERMINO a baixa da restrição de 

transferência do bem do executado, que foi realizada através do sistema 

RENAJUD, conforme extrato de fl. 212.

Posto isso, homologo por sentença, o acordo de fls. 217-218, formulado 

no presente feito, que Banco Bradesco S/A., move contra Pedroso & 

Oliveira Ltda - Me, Osmar De Souza Pedroso, Marines Alves De Oliveira, e, 

por consequência, com resolução de mérito, declaro extinto o feito, com 
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fulcro nos arts. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015 c/c o 924, inciso II, 

do mesmo codex.

 Custas e honorários advocatícios pela parte executada, conforme 

avençado na fl.217 verso.

 Após o trânsito em julgado devidamente certificado e, uma vez pagas às 

custas, eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Colíder, 23 de Agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 9629 Nr: 61-27.1995.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DA SILVA (Espólio)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR GUARAGNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 Autos nº: 61-27.1995.811.0009.

Código Apolo nº: 9629.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução proposta por ANTONIO GOMES DA SILVA 

(Espólio) em face de OSMAR GUARAGNI, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, foi determinada à fl. 119 a intimação pessoal, para 

que promovessem a substituição da autora (Nivanilda Gomes da Silva) por 

seu espólio ou sucessores para dar regular prosseguimento ao feito. 

Contudo, transcorreu o prazo sem manifestação e sem a regularização 

das representações processuais (122/123).

 À fl. 126 aportou certidão que indica o decurso do prazo do edital 

expedido (fl.120), sem que houvesse habilitação de sucessores, 

interessados e desconhecidos nos presentes autos.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Determinada a intimação pessoal do espólio ou sucessores para dar 

regular prosseguimento ao feito, se mantiveram inerte.

 Pois bem, com falecimento da autora e sendo transmissível o direito em 

litígio, após estarem devidamente intimados para manifestarem o interesse 

na sucessão processual e promover a respectiva habilitação no prazo 

designado.

 Desta feita, caracterizada a desídia da parte requerente, alternativa outra 

não há se não a extinção do feito sem resolução do mérito.

 Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com supedâneo no art. 313, § 2o, II do Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o 

valor da execução, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC/2015.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Colíder/MT, 27 de Agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81082 Nr: 2126-96.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA NUNES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2126-96.2012.811.0009

Código Apolo nº: 81082

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária, com pedido de Restabelecimento de 

Auxílio-Doença c/c Tutela Antecipada ajuizada por Silvana Nunes Cordeiro 

em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora manifestou à fl. 121, pela desistência 

da ação, sem resolução do mérito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, pois, apresentada contestação pela parte requerida, 

esta foi intimada, e posteriormente, manifestou concordância com o pedido 

de desistência.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto Silvana 

Nunes Cordeiro em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por 

ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Colíder/MT, 27 de Agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100645 Nr: 2632-33.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUE CONTINI, WELINTON GOMES DA 

SILVA, ANA BELA DE OLIVEIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA BELA DE OLIVEIRA CARDOSO, 

Cpf: 05159515100, Rg: 25762362, Filiação: Roseni de Oliveira Souza e 

Aparecido Paulo Cardoso, data de nascimento: 02/04/1995, brasileiro(a), 

natural de Colider-MT, solteiro(a), diarista. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: NOTIFICAÇÃO do acusado para oferecer defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto no artigo 55 da Lei 

nº 11.343/2006. Na defesa preliminar, o acusado poderá arguir exceções 

e preliminares, bem como invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar provas e arrolar 

testemunhas.Cientifique-se o acusado que, não sendo apresentada a 

resposta no prazo assinalado, será nomeado defensor para oferecê-la. 

Observações: O Oficial de Jusitça, obrigatoriamente, devera indagar ao 

acusado se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe 

um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste 

cado, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor, 

devendo tal informação cosntar na certidão do oficial de justiça 

(Provimento nº 30/2008 - CGJ).

Despacho/Decisão: DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 

11.343/2006 IMPUTADO A ANA BELA DE OLIVEIRA CARDOSONotifique-a, 

via edital, para oferecer defesa prévia no decêndio legal, eis que 

conforme consta a denuncia encontra-se em local incerto e não 

sabido.Não sendo apresentada a resposta no prazo assinalado, 

remetam-se os autos à Defensoria Pública desta Comarca.Com a juntada 

da defesa, nova conclusão para análise do recebimento da exordial 

acusatória.Ciência ao Ministério Público.Às providências.Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 06 de agosto 2018. Maurício Alexandre RibeiroJuiz 
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de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Stecca Cioni, 

digitei.

Colíder, 27 de agosto de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113614 Nr: 2623-03.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA ELICHER, RUDIMAR JOSE 

PEREIRA DE MOURA, JHONATAN PEREIRA JÚLIO, RODRIGO ELICHER, 

TIAGO HENRIQUE ELICHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ALVES DE CAMPOS 

- OAB:MT 19448-O

 Autos n°. 2623-03.2018.811.0009 – Código n°. 113614

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 13 de setembro de 

2018, às 17h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 27 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113620 Nr: 2629-10.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO SANTA CATARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n°. 2629-10.2018.811.0009 – Código n°. 113620

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 13 de setembro de 

2018, às 16h00min.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 27 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108599 Nr: 3572-61.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329

 "(...) Posto isso, não se evidenciando qualquer das hipóteses de 

incidência do artigo 397, do CPP, assim sendo:

1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 10 de outubro de 2018, às 

13h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, 

e após, o interrogatório do réu;(...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91074 Nr: 2-38.2015.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VDFC, AQDFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 Autos n°. 2-38.2015.811.0009 – Código n°. 91074

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Medida Protetiva formulado por Vania de Freitas 

Custódio e Ana Queli de Freitas Custodio em face de Ezequiel Galdino da 

Silva, partes qualificadas.

Verifica-se que as vítimas devidamente intimadas para se manifestarem 

acerca da continuidade das medidas (fl. 65/66 e 92/93) quedaram-se 

inertes conforme certidões de fls. 67 e 94.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatados. Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento imediato. Explico.

Não obstante a integridade física e a vida cuidarem-se a bem da verdade, 

de direitos indisponíveis, no presente caso que se descortina, não mais 

subsistem razões para prosseguir com o presente procedimento, haja 

vista que as ofendidas de forma tácita (eis que intimadas não se 

manifestaram acerca da continuidade das medidas) desistiram das 

medidas protetivas deferidas em seu favor.

Posto isso, REVOGO as medidas outrora deferidas e JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

Colíder/MT, 23 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 113265 Nr: 2451-61.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULIRAN PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Autos n°. 2451-61.2018.811.0009 – Código n°. 113265

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 20 de setembro de 

2018, às 17h30min.

3. Verifica-se nos autos que não consta o termo de declaração de Lucas 

Dias da Costa, desta forma solicite-se ao Juízo Deprecante.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 22 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98727 Nr: 1283-92.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Silvia Bastos Carneiro - 

OAB:19473-B

 Autos nº. 1283-92.2016.811.0009 – Código nº. 98727

Despacho.
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Vistos, etc.

1. INTIME-SE novamente o acusado, para que se manifeste acerca do 

despacho de fl. 158, atentando-se ao endereço mencionado pelo parquet 

em fl. 162.

2. No mais, OFICIE-SE o Conselho de Ética da OAB, conforme requerido 

pelo Ministério Público em fls. 162/163.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 23 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92577 Nr: 1029-56.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERSON CORREIA DE CAMPOS, PATRICIA 

DO NASCIMENTO DE ALMEIDA, DARÇO SEBASTIÃO DE ALMEIDA, 

EDERSON ALVES DA SILVA, DIEFERSON DA SILVA, ARLINDO PEREIRA 

DE SOUZA, WANESSA OLIVEIRA NOGUEIRA, ALEX JUNIOR BARROS 

MACHADO, EMERSON JOSÉ COSTA HARTMANN, NAIARA LEÃO RIBEIRO, 

CLEYA TEIXEIRA DE SOUZA, DEIVID MATIAS DOS SANTOS, VANDERLEI 

RAMOS DA CRUZ JUNIOR, VONY CLEMENTINO DE ARAÚJO, ROBSON 

OLIVEIRA DOS SANTOS PASSOS, DEIVID KANEY DE SOUZA REIS, 

ANDERSON MATIAS DOS SANTOS, RAFAEL ARAUJO BATISTA, 

ROMARIO GONZAGA DOS SANTOS, FRANCINALDO SANTOS DO VALE, 

VALDOMIRO ANTONIO KRASUCKI, VLADEMIR MATHIACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ANGELITA KEMPER - OAB:15090, 

BRUNO EDUARDO HINTZ - OAB:MT - 15.857, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, FABIO 

AURELIO CARDOSO - OAB:18700/O, FLADSON CHIQUITIN - OAB:17743, 

IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6.097-A/MT, Marly Gavioli - OAB:MT 

18.740, MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15.523/MT, ROGÉRIO 

LAVEZZO - OAB:5709, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - 

OAB:3596-A/MT

 Autos nº. 1029-56.2015.811.0009 – Código nº. 92577

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno destes autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, CUMPRAM-SE os itens d.1, d.2, d.3, constantes 

na decisão de fls. 3.277/3.279 e verso.

Às providências.

Colíder-MT, 24 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 100078 Nr: 2223-57.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL TOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2223-57.2016.811.0009 – Código nº. 100078

Despacho

Vistos, etc.

 1) Salienta-se que foi revogado o tema 991/STJ, vinculado Recursos 

Especiais n. 1708301/MG e 1711986/MG, por força da decisão do relator 

Ministro Sebastião Reis Júnior.

2) ABRA-SE vista dos autos à defesa para que apresente suas alegações 

finais no prazo legal.

 3) Após, conclusos.

Colíder-MT, 23 de agosto de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001464-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BUDKE LAGE (ADVOGADO(A))

ROBERTO AMOR LHANA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001464-08.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: ROBERTO 

AMOR LHANA JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o o 06 de 

novembro de 2018 às 14h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 28 de 

agosto de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-05.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFF WILLIAN PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001406-05.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: ALEFF WILLIAN 

PINHEIRO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o o 25 de outubro de 2018 às 

14h00min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 28 de agosto de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001379-22.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FLOZINA GASPAR RIBEIRO (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001379-22.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: FLOZINA 

GASPAR RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o o 18 de 

outubro de 2018 às 15h40min., acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Bem como, intimar 

o(a) advogado(a), por todo o teor da decisão de id. 14759699. Colíder/MT, 
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28 de agosto de 2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001367-08.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: VERA LUCIA DA 

SILVA RAMOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o o 16 de outubro de 2018 às 14h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Bem como, intimar o(a) advogado(a), por todo o teor da 

decisão de id. 14759612. Colíder/MT, 28 de agosto de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001232-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (EXEQUENTE)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001232-30.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: RICARDO ZEFERINO PEREIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

Cuida-se de ação de título executivo fundado em honorários advocatícios 

como defensor dativo, arbitrados nos processos 471-91.2010.811.0096 

(Código n. 46723) e 642-47.2010.811.0096 (Código n. 46894), da VARA 

DA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA/MT, consoante se verifica da 

certidão anexada. Citada a Fazenda Pública, esta não impugnou a 

execução, mantendo-se inerte, conforme certificado nos autos (ID 

14749527). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Postula-se o 

pagamento do valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), cujo 

pedido foi instrumentalizado com a(s) certidão(ões) expedida(s) pelo 

Gestor Judiciário daquela Vara (art. 374, inc. IV; art. 405; art. 425, inc. I, 

todos do NCPC), com indicação do(s) processo(s) onde o exequente 

funcionou como advogado dativo. Registre-se, de início, que “A decisão 

judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui 

natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 

do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC, independentemente da 

participação do Estado no processo e de apresentação à esfera 

administrativa para a formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 

1537336/MG, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; 

STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

14/10/2014, DJe 20/10/2014. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para: 

HOMOLOGAR o cálculo/valor apresentado pela parte exequente na 

petição/planilha, no valor de R$ 14.108,24 (quatorze mil, cento e oito reais 

e vinte e quatro centavos), referente aos honorários advocatícios de 

defensor dativo. Tendo em vista a ausência de regulamentação para o 

processamento e o pagamento de Requisições de Pequeno Valor na 

Primeira Instância, inexistindo, pois, uma forma padronizada pela qual a 

ordem judicial sobre o pagamento de obrigação de pequeno valor deve ser 

processada sob a égide do CPC/2015 e da Lei 12.153/2009 (sendo que se 

aguarda decisão da consulta à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, CIA 

nº: 0056041-48.2016.8.11.0000); diante dos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais; bem como, depois de certificado o trânsito em julgado; 

determino as seguintes providências: Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado. Expeça-se ofício no valor homologado, 

devendo a Fazenda Pública atentar-se quanto às deduções legais, 

revogando-se, com isso, a determinação anterior de encaminhamento da 

RPV ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Comprovado o pagamento no prazo de 60 

(sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), arquive-se. Decorrido 

o prazo, sem manifestação do executado ou do exequente acerca do 

pagamento, encaminhem-se os autos para elaboração do cálculo, 

discriminando os descontos com previdência, imposto de renda e outros 

que eventualmente sejam incidentes. Retornando os autos do contador 

judicial, conclusos para sequestro do numerário (art. 13, § 1º, da Lei 

12.153/2009). Intime-se a parte exequente para que apresente o 

documento físico da Certidão no Cartório, que deverá retê-la para fins de 

cancelamento. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 9 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001229-75.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (EXEQUENTE)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001229-75.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: RICARDO ZEFERINO PEREIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

Cuida-se de ação de título executivo fundado em honorários advocatícios 

como defensor dativo, arbitrados nos processos 203-31.2013.811.0096 

(Código n. 70922) e 483-07.2010.11.0096 (Código n. 46735), da VARA DA 

ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA/MT, consoante se verifica da certidão 

anexada. Citada a Fazenda Pública, esta não impugnou a execução, 

mantendo-se inerte, conforme certificado nos autos (ID 13608348). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Postula-se o pagamento do valor de 

R$ 8.065,36 (oito mil, sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), cujo 

pedido foi instrumentalizado com a(s) certidão(ões) expedida(s) pelo 

Gestor Judiciário daquela Vara (art. 374, inc. IV; art. 405; art. 425, inc. I, 

todos do NCPC), com indicação do(s) processo(s) onde o exequente 

funcionou como advogado dativo. Registre-se, de início, que “A decisão 

judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui 

natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 

do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC, independentemente da 

participação do Estado no processo e de apresentação à esfera 

administrativa para a formação do título”. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 

1537336/MG, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; 

STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

14/10/2014, DJe 20/10/2014. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para: 

HOMOLOGAR o cálculo/valor apresentado pela parte exequente na 

petição/planilha, no valor de R$ 10.589,13 (dez mil, quinhentos e oitenta e 

nove reais e treze centavos), referente aos honorários advocatícios de 

defensor dativo. Tendo em vista a ausência de regulamentação para o 
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processamento e o pagamento de Requisições de Pequeno Valor na 

Primeira Instância, inexistindo, pois, uma forma padronizada pela qual a 

ordem judicial sobre o pagamento de obrigação de pequeno valor deve ser 

processada sob a égide do CPC/2015 e da Lei 12.153/2009 (sendo que se 

aguarda decisão da consulta à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, CIA 

nº: 0056041-48.2016.8.11.0000); diante dos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais; bem como, depois de certificado o trânsito em julgado; 

determino as seguintes providências: Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado. Expeça-se ofício no valor homologado, 

devendo a Fazenda Pública atentar-se quanto às deduções legais, 

revogando-se, com isso, a determinação anterior de encaminhamento da 

RPV ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Comprovado o pagamento no prazo de 60 

(sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), arquive-se. Decorrido 

o prazo, sem manifestação do executado ou do exequente acerca do 

pagamento, encaminhem-se os autos para elaboração do cálculo, 

discriminando os descontos com previdência, imposto de renda e outros 

que eventualmente sejam incidentes. Retornando os autos do contador 

judicial, conclusos para sequestro do numerário (art. 13, § 1º, da Lei 

12.153/2009). Intime-se a parte exequente para que apresente o 

documento físico da Certidão no Cartório, que deverá retê-la para fins de 

cancelamento. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 9 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-23.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUY GUILHERME PERAL DA SILVA (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001032-23.2017.8.11.0009. REQUERENTE: RUY GUILHERME PERAL DA 

SILVA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc., A obrigação foi 

satisfeita conforme comprovante juntado no ID 11867181. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. Ante o exposto, 

DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO DE SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c/c art. 

924, II c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil. Arquivem-se. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 9 de julho de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001223-68.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (EXEQUENTE)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001223-68.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: RICARDO ZEFERINO PEREIRA 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

Cuida-se de ação de título executivo fundado em honorários advocatícios 

como defensor dativo, arbitrados nos processos 2008/12 (código nº. 

45215), 134-96.2013.811.0096 (código nº. 70852), 136/2007 (código nº. 

32436), da VARA DA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA/MT, consoante se 

verifica da certidão anexada. Citada a Fazenda Pública, esta não 

impugnou a execução, mantendo-se inerte, conforme certificado nos 

autos (ID 13608246). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Postula-se 

o pagamento do valor de R$ 7.798,42 (sete mil, setecentos e noventa e 

oito reais e quarenta e dois centavos), cujo pedido foi instrumentalizado 

com a(s) certidão(ões) expedida(s) pelo Gestor Judiciário daquela Vara 

(art. 374, inc. IV; art. 405; art. 425, inc. I, todos do NCPC), com indicação 

do(s) processo(s) onde o exequente funcionou como advogado dativo. 

Registre-se, de início, que “A decisão judicial que arbitra honorários 

advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, 

certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, 

do CPC, independentemente da participação do Estado no processo e de 

apresentação à esfera administrativa para a formação do título”. 

Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1537336/MG, Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; STJ, AgRg no REsp 

1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/06/2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 

20/10/2014. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para: HOMOLOGAR o cálculo/valor 

apresentado pela parte exequente na petição/planilha, no valor de R$ 

9.843,77 (nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e sete 

centavos), referente aos honorários advocatícios de defensor dativo. 

Tendo em vista a ausência de regulamentação para o processamento e o 

pagamento de Requisições de Pequeno Valor na Primeira Instância, 

inexistindo, pois, uma forma padronizada pela qual a ordem judicial sobre o 

pagamento de obrigação de pequeno valor deve ser processada sob a 

égide do CPC/2015 e da Lei 12.153/2009 (sendo que se aguarda decisão 

da consulta à Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, CIA nº: 

0056041-48.2016.8.11.0000); diante dos princípios norteadores dos 

Juizados Especiais; bem como, depois de certificado o trânsito em julgado; 

determino as seguintes providências: Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado. Expeça-se ofício no valor homologado, 

devendo a Fazenda Pública atentar-se quanto às deduções legais, 

revogando-se, com isso, a determinação anterior de encaminhamento da 

RPV ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Comprovado o pagamento no prazo de 60 

(sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), arquive-se. Decorrido 

o prazo, sem manifestação do executado ou do exequente acerca do 

pagamento, encaminhem-se os autos para elaboração do cálculo, 

discriminando os descontos com previdência, imposto de renda e outros 

que eventualmente sejam incidentes. Retornando os autos do contador 

judicial, conclusos para sequestro do numerário (art. 13, § 1º, da Lei 

12.153/2009). Intime-se a parte exequente para que apresente o 

documento físico da Certidão no Cartório, que deverá retê-la para fins de 

cancelamento. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 9 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000968-13.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (EXEQUENTE)

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000968-13.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. É a 

síntese do necessário. Decido. Trata-se de Execução por Quantia Certa 

movida por Cláudio Leme Antônio em face da SEFAZ/MT - Secretaria de 

Estado de Fazendo do Estado de Mato Grosso, objetivando a Exequente o 

recebimento de Honorários Advocatícios Dativos, embasada por Certidão 

(Id. 8065195 e 10646315), no valor de R$ 6.300,00. Citada a Fazenda 

Pública, a mesma se manteve inerte, conforme consta certificado Id. 

11907147. Vieram os autos conclusos, evento 14724066. Diante das 

provas apresentadas e das Certidões anexadas no original – Id. 

10646315, JULGO PROCEDENTE a presente execução e HOMOLO o valor 

apresentado na Certidão pela parte Exequente, para fixar o valor devido 

pelo Executado na importância de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). 

Publicada no sistema PJe. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE ofício requisitório ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

conforme previsão do § 1º do art. 910, do Novo Código de Processo Civil, 

para realização do pagamento na ordem de apresentação deste e à conta 

do respectivo crédito observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. Após a expedição da RPV, arquive-se. Cumpra-se. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc., Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000509-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (ADVOGADO(A))

JOAO CANDIDO GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000509-60.2018.8.11.0046 DECISÃO Vistos. Trata-se de 

ação de concessão de aposentadoria por idade rural ajuizada por João 

Candido Garcia em face do Instituto Nacional De Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Firmada a competência deste 

Juízo, forte na competência excepcional do §3º do artigo 109 da 

Constituição Federal. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a 

presente exordial. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. No tocante ao pedido da 

antecipação da tutela para a concessão do benefício previdenciário, 

necessária a verificação dos requisitos constantes no art. 300 do NCPC, 

os quais passo a analisar. Antes, mister ressaltar que a presente análise 

de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob 

cognição sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se 

da cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito 

invocado, mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. Nesse prisma, 

estando presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da 

sentença final no tocante ao recebimento do benefício, tendo demonstrado 

a parte requerente, através do acervo documental, que possui idade 

superior a 60 (sessenta) anos e comprova exercer atividade rural por 

mais de 15 anos. Não obstante, ainda, verifico o perigo de dano, 

consistente no prejuízo com a regular marcha processual, uma vez que a 

parte autora é idosa e o benefício possui caráter alimentar. Por derradeiro, 

saliento, uma vez mais que, a presente decisão foi feita sob cognição 

sumária, valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo a 

necessidade de utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de 

constatar a certeza do direito invocado. Ademais, no que tange à 

irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada quando 

do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). Ante o exposto, CONCEDO A 

TUTELA ANTECIPADA requerida, para tanto, determino ao INSS o 

pagamento à autora do benefício previdenciário no valor de 01 salário 

mínimo vigente, no prazo de 30 (trinta) dias. Oficie-se o INSS – APSADJ – 

Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas Judicial para 

cumprimento da presente decisão. Fica cominada multa diária de R$ 

100,00 (cem reais) caso o requerido transgrida o preceito constante no 

parágrafo anterior. Determino que o requerido comprove, ao término do 

prazo fixado, o efetivo cumprimento da decisão liminar, sob pena de 

incorrer na multa fixada no parágrafo anterior. Com efeito, uma vez que no 

caso dos autos não se admite a autocomposição (CPC art. 334, §4º), 

cite-se o réu, por carta precatória, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da 

contestação, intime-se o autor para apresentação de impugnação. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro/MT. 

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000834-35.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DILCE PERA ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000834-35.2018.8.11.0046 Vistos. Trata-se de ação 

cautelar de busca e apreensão com pedido de liminar formulado pelo BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de 

ANA DILCE PERA ROCHA DE OLIVEIRA, objetivando a concessão de 

liminar de busca e apreensão de um veículo marca VOLKSWAGEN , 

modelo AMAROK (CD) S 4MOTION 2.0 TDI 4P , ano de fabricação 2013 , 

cor PRATA , placa n OBO9172 , chassi n WV1DD42H8DA061229. Narra 

que as partes celebraram contrato de compra e venda do veículo e que o 

devedor fiduciário não cumpriu as obrigações assumidas, deixando de 

pagar as prestações vencidas. O credor alega que o devedor foi 

constituído em mora, comprovando pela Notificação Extrajudicial de fls. 13. 

Aduz que por força do contrato firmado entre as partes, o não pagamento 

das prestações mensais ocasiona o vencimento antecipado das parcelas 

vincendas e autoriza a busca e apreensão do bem alienado, bem como a 

venda extrajudicial independentemente de avaliação. Requereu o 

deferimento do pedido liminar. Decido. De uma leitura da inicial, observa-se 

que a suposta mora do devedor encontra-se provada nos autos por meio 

da notificação extrajudicial de fls. 13, tendo esta sido devidamente 

intimado (fls. 14). Diante do exposto, DEFIRO LIMINARMENTE A BUSCA E 

APREENSÃO, visto a demonstração documental da mora, pois a parte 

requerida foi notificada pela Notificação Extrajudicial a respeito dos débitos 

vencidos e não pagos. Expeça-se mandado de busca, apreensão e 

depósito, depositando-se o bem com o Requente ou com quem por este 

indicado. Deixo de realizar a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro para designação e 

realização de audiência de conciliação, uma vez que a presente ação 

possui rito especial. Cite-se o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que apresente contestação no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000876-84.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA (AUTOR(A))

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA VI 

(RÉU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALTO JURUENA IX 
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(RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000876-84.2018.8.11.0046 Vistos. Considerando que até o 

presente momento não há vinculação da guia de recolhimento das custas 

e taxas, intime-se a parte autora para providenciar a citada vinculação ou 

mesmo a arrecadação. Após a citada vinculação, autos conclusos para 

recebimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT 

. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000855-11.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER (ADVOGADO(A))

MARCELO PIOVEZAN (REQUERENTE)

SILVANA APARECIDA LOURENCO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000855-11.2018.8.11.0046 Vistos. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro o pedido do 

benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 

1060/50 e do artigo 98 do CPC. Abra-se vista ao Ministério Público, e se 

não houver qualquer objeção, venham os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Comodoro, 28 de agosto de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento 

de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000864-70.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FERNANDO CESAR (ADVOGADO(A))

MADEFORTES MADEIRAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO COLOGNESE VALANDRO (IMPETRADO)

GERENTE DE EXECUÇÃO DE TRANSITO (IMPETRADO)

ROGERIO LUIZ GALLO (IMPETRADO)

Diretor da SEFAZ-MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000864-70.2018.8.11.0046 Vistos. Trata-se de mandado de 

segurança impetrado por MADEFORTES MADEIRAS LTDA ME, qualificado 

nos autos, contra ato ilegal praticado pela SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA – SEFAZ GOVERNO DO MATO GROSSO, através do Secretário 

de Estado de Fazenda Sr Rogério Luiz Gallo, e GILBERTO COLOGNESE 

VALANDRO – MAT. 398022560, Agente de Tributos Estaduais, Unidade 

Fazendária UOF POSTO FISCAL JOSAFÁ JACOB (XII DE OUTUBRO – 

MT/RO). Alega a impetrante, em apertada síntese, que foi apreendido PÁ 

CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 930K, IDNO: SO43557, ANO 

2 0 1 3 ,  S E R I E : 

CAT0930KHDYB001600444B49F631BB48208AD666927269A87E, com 

nota fiscal emitida por: SOTREQ S/A. Aduz que o veículo foi apreendido 

transportando a citada pá carregadeira sob o argumento de que estava 

desacompanhada de documentação fiscal idônea. Afirma que o veículo 

estava devidamente munido de documentos, os quais comprovam sua 

licitude, não havendo motivos para sua apreensão, a qual está sendo 

mantida ilegalmente e arbitrariamente. Requer, ao final, concessão de 

medida liminar para determinar a liberação dos tratores apreendidos nos 

TAD nº 1136485-2. Junta documentos às fls. 36/55. Decido. Diante da 

liminar requerida, passo ao exame dos fundamentos utilizados pelo 

Impetrante e a possibilidade da concessão liminar. Analisando a 

documentação apresentada, bem como a legislação tributária atinente à 

espécie, em confronto lógico com os argumentos expendidos pelo 

Impetrante, entendo ausentes os requisitos exigidos para o deferimento da 

liminar. In casu, da leitura da inicial ressai que o Impetrante busca a 

liberação dos bens (tratores) apreendidos, lançado através de TAD, 

supostamente, indevidamente lavrado, pelo fato de estar transportando 

mercadoria desacompanhada de documento fiscal. Colhe-se dos autos 

que a apreensão ocorreu em razão do bem estar desacompanhado da 

nota fiscal de transporte. Inclusive a impetrante junta apenas a nota fiscal 

de compra da mercadoria de data de 31/03/2014. O art. 459 do RICMS, 

aprovado pelo Decreto n. 1944/89, autoriza nesses casos a apreensão de 

mercadorias pelo Fisco Estadual, in verbis: “Art. 459 - Ficam sujeitas à 

apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, 

industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de 

infração à legislação tributária. § 1º - A apreensão poderá ser feita, ainda, 

nos seguintes casos: I - quando transportadas ou encontradas 

mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam 

acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na 

documentação fiscal; (grifei) Portanto, a apreensão em tela se reveste de 

legalidade, em virtude de descumprimento às normas tributárias, se 

valendo o Estado de medida auto-executável, própria do poder de polícia. 

A jurisprudência caminha nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE 

MERCADORIAS EM TRÂNSITO - INTERESTADUAL - SEM NOTA FISCAL - 

OBJETIVO - COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO - IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 

PASSIVO DA OBRIGAÇÃO - INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 70, 323 e 

547, DO STJ - LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A apreensão e 

depósito de mercadorias só são ilegais quando visa, exclusivamente, 

coagir o contribuinte a adimplir tributos. O transporte de mercadoria 

desacompanhada de Nota Fiscal é infração de natureza permanente, 

autorizadora da apreensão, até que apresente a nota, para comprovação 

do sujeito passivo da obrigação e verificação de sua origem e licitude. 

(TJMT - RAI nº 20641/2005 - 6ª Câmara Cível) Ademais, a emenda 

constitucional nº 55, de 05 de março de 2.009 que acrescentou o §5º ao 

art. 150 da Constituição Estadual de Mato Grosso de seguinte teor: “Art. 

150, § 5º Não se considera limitação ao tráfego de bens, para fins do 

disposto no inciso V deste artigo, a retenção de mercadorias 

desacompanhadas de documentação fiscal e ou acompanhadas de 

documentação fiscal inidônea, hipótese em que ficarão retidas até a 

comprovação da legitimidade de sua posse e de regularidade fiscal”. Com 

a emenda constitucional mencionada a regularidade Fiscal é requisito 

necessário a liberação de mercadorias apreendidas, o que em sede de 

liminar preventiva e pela documentação carreada aos autos não nos dá a 

segurança necessária a concessão de liminar. Logo, o procedimento 

adotado pela autoridade coatora se revestiu de legalidade, ausente, assim, 

o fumus boni iuris. Igualmente, não se verifica a urgência que enseje a 

antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que não foi demonstrado 

prejuízo sofrido pelo Impetrante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido 

liminar, pelos motivos acima expostos, e com base nos termos do artigo 

273, do CPC c/c artigo. 459 do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1944/89. 

Intime-se da decisão o Patrono do impetrante, a fim de que possa exercer 

o direito recursal. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para 

prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias. Comodoro/MT. Marcelo 

Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000867-25.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY GUSTAVO GIONGO (REQUERENTE)

FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER (ADVOGADO(A))

VALDIR GIONGO (REQUERENTE)

VALDISNEI JOSE GIONGO (REQUERENTE)

FLAVIO CARLOS GIONGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA HELENA SEMENTES LTDA (REQUERIDO)

ELIO ADANIR GIONGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000867-25.2018.8.11.0046 Vistos. Intime-se a parte 

interessada para que recolha as diligências devidas ao cumprimento desta 

carta precatória. Após o recolhimento dos valores autos conclusos. P. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 28 de agosto de 2018. 

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000826-58.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE LUPATINI DE BALDI (EXECUTADO)

FRANCISCO DE JESUS DE BALDI (EXECUTADO)

DE BALDI TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

DELONIR MARIA LUPATINI DE BALDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000826-58.2018.8.11.0046 Vistos. Cite-se o executado 

para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento 

da dívida (art. 829 do CPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do CPC). Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000837-87.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO (ADVOGADO(A))

SUELY APARECIDA FERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000837-87.2018.8.11.0046 Vistos. Defiro o pedido do 

benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 

1060/50 e do artigo 98 do CPC. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Com fundamento no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 17 

de setembro de 2018, às 15h00min a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Comodoro. Saliento que a regra 

processual é clara no sentido de que as duas partes envolvidas devem 

manifestar o desinteresse, hipótese em que a audiência de conciliação 

não aconteceria (art. 334 § 4º I, CPC). Cite-se o réu, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização 

da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a 

contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000835-20.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

MARINEUSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000835-20.2018.8.11.0046 Vistos. Defiro o pedido do 

benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 4º da Lei 

1060/50 e do artigo 98 do CPC. Expeça-se ofício para a Caixa Econômica 

Federal para que informe acerca de eventuais valores vinculados ao CPF 

do de cujos. Colha-se parecer ministerial. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000850-86.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLENE PNEUS LTDA (AUTOR(A))

GREICIS ANDRE BIAZUSSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GILMAR JARDIM PRIAMO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000850-86.2018.8.11.0046 Vistos. 1 – Tendo sido juntado 

documento que serve como prova escrita sem eficácia de título executivo, 

verifica-se que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). 2 - Defiro, 

pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, de entrega de 

coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o 

prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o 

pagamento de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor 

da causa (CPC, art. 701), anotando-se, ainda, nesse mandado, que, caso 

o réu o cumpra, no prazo estipulado, ficará isento de custas processuais 

(CPC art. 701, § 1º). 3 - Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e, caso não haja o cumprimento da 

obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (CPC art. 700). 4 - Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Comodoro/MT, 28 de agosto de 2018. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000838-72.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDO OLIVEIRA GRAVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000838-72.2018.8.11.0046 Vistos. Trata-se de ação 

cautelar de busca e apreensão com pedido de liminar formulado por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de HERNANDO DE 

OLIVEIRA GRAVA objetivando a concessão de liminar de busca e 

apreensão de um veículo Marca FIAT, Modelo: FIAT STRAD CS WORKING 

(Celebration6) 1.4 8V FLEX 2p Eta/Gas, Placa PVQ-9206, Cor: Prata, 

Renavan 1041582657, Chassi: 9BD5814UF7957424. Narra que as partes 

celebraram contrato de compra e venda do veículo e que o devedor 

fiduciário não cumpriu as obrigações assumidas, deixando de pagar as 

prestações vencidas em 28/03/2018 em diante. O credor alega que o 

devedor foi constituído em mora, por meio da notificação formalizada por 

carta registrada com aviso de recebimento. Argumenta que por força do 
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contrato firmado entre as partes, o não pagamento das prestações 

mensais ocasiona o vencimento antecipado das parcelas vincendas e 

autoriza a busca e apreensão do bem alienado. Requereu o deferimento 

do pedido liminar de busca e apreensão. Decido. Analisando os autos, 

observo que a notificação de fls. 21 não foi entregue ao requerido (fls. 

22/23), eis que ausente qualquer comprovante de que de fato tenha 

recebido tal notificação, sendo assim, ele não se encontra constituído em 

mora, não podendo ser autorizada dessa maneira liminar de busca e 

apreensão do bem descrito na exordial. Neste sentido é o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: 'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. ALIENAÇÃOFIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO 

DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM 

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 

1. Assentado no acórdão estadual que a comunicação foi encaminhada ao 

endereço, mas não houve recebimento, pois estava ausente o devedor. 

Súm. 7/STJ. 2. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de 

que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação 

fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de 

notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo 

recebimento. 3. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no 

mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento.'' ( AgRg no AREsp 416645 / 

SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

18/02/2014, DJe 24/02/2014) ''PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- 

De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para 

efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em 

seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido 

aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a 

comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2.- 

Agravo Regimental improvido.'' (AgRg no REsp 1358155 / SP, Rel. Min. 

SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) 

Do exposto, percebe-se que não subsiste o 'fumus boni juris' da liminar de 

busca e apreensão (art. 3º do Dec. Lei 911/69), razão pela qual nego o 

pedido liminar, podendo ser reapreciado em outro momento. Deixo de 

realizar a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Comodoro para designação e realização de audiência de 

conciliação, uma vez que a presente ação possui rito especial. Cite-se o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que apresente contestação no prazo previsto no artigo 335 do 

CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa 

Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111762 Nr: 6040-81.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHN CARLOS BARBOZA MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568, BRUNO RICCI - OAB:OAB/SP 370.643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

para que determinar que a taxa de juros efetiva seja de 1,78%a.m, tal 

como no contrato (fls. 18 – item V, subitem 1). O valor correto deverá ser 

apurado em liquidação de sentença, mantendo-se incólumes os demais 

encargos e valores contratados.Quanto às custas, cada parte deverá 

arcar com 50% do valor apurado.Em relação as honorários advocatícios, 

uma vez que autor e réu são em parte vencedor e vencido, arbitro os 

referidos para cada procurador das partes no montante de 10% sobre o 

valor do proveito econômico alcançado nos autos. P.R.I.C.Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo.Comodoro, 27 de agosto de 2018.Marcelo Sousa 

Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 77870 Nr: 2320-77.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VITOR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte autora para fins do artigo 

534 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68471 Nr: 1864-64.2014.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELLA, JOÃO AMPELIO 

BETTIO, SIRLEI TEREZINHA SCHOROFER BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/SP 102041

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93415 Nr: 3582-28.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a inicial com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, I do CPC para condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte 

autora Davi Pereira Leite do benefício do AUXÍLIO-ACIDENTE.Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para o fim de determinar o 

estabelecimento do auxílio acidente, caso ainda não o tenha feito, nos 

termos já expressos no dispositivo da sentença, em 30 dias, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 em caso de descumprimento. A teor do que 

dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurado: Davi Pereira Leite2.Benefício concedido: 

Auxílio-acidente3.Data do início do benefício: 07/164.Renda-Acidente: 50% 

do salário-de-benefício. 5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação 

da sentença (caso ainda não tinha sido implantado).Condeno o INSS a 

pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente decisão, as 

parcelas atrasadas, desde a data do requerimento administrativo 

indeferido, aplicando-se para a atualização da condenação os critérios de 

pagamento de juros moratórios e de correção monetária previstos no art. 

1º-F da lei 9494/97. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação 

(valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença). 

Isento o INSS do pagamento das custas processuais.P. I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Comodoro, 27 de agosto de 2018.Marcelo Sousa 

Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106265 Nr: 3676-39.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DE SOUZA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo o dia 25 de outubro de 2018, às 14:00h, para audiência de 

instrução e julgamento.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC.

Intimem-se as partes, e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92271 Nr: 3088-66.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Schons

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA REGINA SCHONS - 

OAB:3900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte autora para fins do artigo 

534 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99374 Nr: 587-08.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte autora para fins do artigo 

534 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100736 Nr: 1248-84.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETT SABAH MARINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Código 100736.

Vistos.

 Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa 

proposta pelo Ministério Público em face de Bett Sabah Marinho da Silva.

As partes são legítimas e estão bem representadas em juízo.

Na contestação não foram suscitadas preliminares, e não vislumbro 

qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito 

por saneado.

Fixo como ponto controvertido decidir se existiu fraude no processo 

seletivo simplificado 01/2013, se houve eventual conduta ilícita praticada 

pela requerida que mereça se enquadrada na lei de improbidade e decidir 

ainda qual seria a punição aplicável.

 Ressalto que o ônus da prova seguirá a regra geral do artigo 373 do CPC.

 Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

Caso alguma parte solicite a produção de prova testemunhal, determino 

que o rol de testemunhas já seja apresentado quando do seu 

requerimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

 Por fim, manifeste a gestora judicial se foi cumprida a última determinação 

da decisão que recebeu a inicial (fls. 830) e ordenou a citação do ente 

público para que se manifestasse se possuía interesse em integrar a lide, 

nos termos da lei 17, § 3º, da Lei nº 8.429/92.

 Caso o município de Rondolândia ainda não tenha sido intimado, desde já 

determino sua intimação para, querendo, se manifestar no feito 

especificando as provas que deseja produzir, caso deseje participar no 

feito ao lado da parte autora.

 P. I.

Ciência ao MPE.

 Ciência à procuradoria de Rondolândia, por meio de remessa eletrônica 

dos autos.

 Comodoro, 28 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97013 Nr: 5242-57.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILVO VENDRUSCULO, MILTON DO PRADO GUNTHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JONK NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642

 Código 97013.

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por ILVO VENDRUSCOLO em desfavor de BRUNO JONK NETO, 

onde a parte autora requereu a reintegração na posse, do trator agrícola 

4X4, marca CASE, modelo 305 Magnum, ano 2011, chassi ZBCF40888, 

série MX30C400353.

A certidão de fls. 63 deixa claro que o requerido não contestou a inicial, 

sendo que a sentença de fls. 66 decretou a revelia do réu.

 A certidão de fls. 162 informa que o trânsito em julgado se deu em 

06/10/2017, sendo que a apelação de fls. 109 foi apresentada 

em10/04/2018.

O ponto a ser decidido é, pode o julgador de primeiro grau deixar de 

encaminhar os autos ao Tribunal de Justiça, caso o recurso seja 

manifestamente intempestivo??

Este juízo esta plenamente ciente de que com o atual CPC o juízo de 

primeiro grau não mais realiza juízo de conhecimento do recurso de 

apelação, porém, considerando que o recurso é completamente 

intempestivo, acredito que encaminhar os autos ao E. TJMT seria 

desconsiderar a certidão de trânsito em julgado colacionada aos autos às 

fls. 162.

Assim sendo, longe de querer usurpar a competência da corte, 

considerando o trânsito em julgado certificado nos autos, deixo de 

encaminhar o feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 P. I.

 Comodoro/MT, 28 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61889 Nr: 3758-46.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFDO, WFDO, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5460, RAFAEL 

VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Sentença. (..) Decido. Os réus foram denunciados como incurso no delito 

tipificado no artigo 217-A, caput, por diversas vezes, com a causa de 

aumento de pena capitula no artigo 226, II, em continuidade delitiva (artigo 

71) do Código Penal, in verbis: Ante ao exposto e por tudo o mais que dos 

autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia para reconhecer 

a ilegitimidade passiva de Marcos Antônio Fonseca de Oliveira e para 

condenar os réus Wanderson Fonseca de Oliveira e Lisley Corte da Silva 

na infração do artigo 217-A com a causa de aumento de pena capitulada 

no artigo 226, II, todos do Código Penal. Passo a dosar a pena. 

Circunstâncias judiciais do fato. A pena prevista para o delito em questão 

é de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão. (..) Inexistem circunstancias 

atenuantes e agravantes. Causas de aumento e diminuição de pena. 

Presentes duas causas de aumento do artigo 226, razão pela qual a pena 

deve ser aumentada da quarta parte e também da metade. Não há causas 

de diminuição de pena. Assim, a pena definitiva fica sendo de 15 (quinze) 

anos de reclusão. (..) Pena Definitiva Desta forma, finalizadas as 

operações relativas ao estabelecimento da pena dos réus, temos como 

medida suficiente para a reprovação e prevenção do crime a condenação 

dos réus em 15 anos de reclusão, sendo cumprida em regime inicialmente 

fechado (artigo 33 do CP). O regime inicial de cumprimento de pena será o 

fechado, em razão do disposto no art. 2° parágrafo 1º da lei 8072/90. DA 

IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. Nos termos do art. 44 do 

Código Penal, não cabe substituição por pena restritiva de direitos. Da 

Impossibilidade de ser concedido o benefício do SURSIS. Não há que se 

falar em suspensão condicional da pena visto que o réu não preenche os 

requisitos legais do artigo 77 do Código Penal. Após o trânsito em julgado: 

Expeçam-se as correspondências aos órgãos de estatísticas, Justiça 

Eleitoral, e demais órgãos competentes. Expeça-se Carta de Guia, e o que 

mais for necessário. Isento o réu do pagamento das despesas 

processuais. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 82941 Nr: 4198-37.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EQS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 Código 82941.

Vistos.

Nomeio a Drª Eliana da Costa para atuar nos interesses da parte autora 

como defensora dativa, sendo que arbitro-lhe 02 URH em seu favor sendo 

que tais valores serão pagos pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, afinal tal órgão possui orçamento próprio e mesmo sendo 

responsável por cuidar da defesa das partes hipossuficientes se recusa 

a lotar um defensor público nesta comarca.

 Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

P. I. C.

Ciência ao MPE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 28 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65038 Nr: 3210-84.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELANGE A. P. CASTILHO & CIA LTDA -ME, 

ELANGE APARECIDA PEREIRA CASTILHO, MARCO ALESSANDRO 

CASTILHO, EDILENE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - 

OAB:13848

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar andamento nos autos e informar 

conta para expedição de alvará para levantamento dos valores 

penhorados, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35693 Nr: 386-26.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA SOARES DOS REIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão retro, excepcionalmente determino a expedição 

de alvará judicial físico para liberação dos valores existentes nos autos 

em favor da parte autora.

Saliente-se que por se tratar de alvará físico, fica determinada a liberação 

ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE à beneficiária, sendo expressamente vedada 

a terceiros munidos de procuração.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31582 Nr: 2617-94.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH, LUIS ANTONIO 

PINZON ZAMO, JOSÉ ODIL DA SILVA, ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, 

LUCIA CAPELETTI, DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, IZABEL 

WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:OAB/SP 226.117, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, 

PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Vistos.

Intime-se a parte executada para que se manifeste acerca dos cálculos 

apresentados pelo banco exequente, no prazo de 15 dias.

Após o decurso do prazo, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31950 Nr: 140-64.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH 

DA SILVA, BRASIL DA SILVA, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

Considerando o pagamento integral do bem, tendo em vista que a 

arrematante adiantou o pagamento das parcelas, conforme consta na 

manifestação de fls. 242, determino a expedição de carta de arrematação 
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do bem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11024 Nr: 1141-31.2003.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ENRIQUE FERRARI, LORENE FERNANDEZ DALL 

NEGRO FERRARI, JOSE CARLOS CRISOSTOMO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO FRANCISCO BELLAN, SÔNIA 

BEATRIZ CAMBRUZZI BELLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FERRARI - 

OAB:13.870/MS, FRANCISCO DA SILVA BANDEIRA - OAB:5.616-MS, 

JOSÉ CARLOS CRISOSTOMO RIBEIRO - OAB:5794/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS, CREUNEDE RAMOS PEREIRA - OAB:11745, LUCIANO 

RIBEIRO DA FONSECA - OAB:7677-MS]

 Vistos.

A leiloeira manifestou-se às fls. 853, acerca do bem imóvel levado a leilão 

(que possui três matrículas), informando que o bem foi arrematado na 

fração ideal de 50% (com inscrição nas três matrículas), bem como pugna 

pela manutenção do leilão apenas em relação a parte ideal de 50%.

Pois bem. Da análise das matrículas acostadas pela leiloeira, denota-se 

que nos autos de código 65750 desta Comarca, foi arrematada por 

Graziela Bellan Alves e Rafaela Bellan 50% (cinquenta por cento) do 

imóvel objeto das matriculas de n. 3.242, 3.243 e 1.904.

Considerando que a aludida arrematação não foi de área específica, mas 

de fração ideal, nada impede que o restante seja leiloado, também na 

forma de fração ideal, cabendo aos adjudicantes, tanto nos autos de 

código 65750, como nesse processo acordarem acerca da forma de como 

será realizada tal divisão.

Ademais, tendo em vista que o leilão é de fração ideal, pode ser realizado 

com base na avaliação já realizada nesses autos, que teve como objeto a 

área total da Fazenda Madre de Dios.

 Intimem-se as adjudicantes dos autos de código 65750 para ciência da 

presente decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21793 Nr: 2805-92.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR GOMES DA SILVA VULGO "CHAPEU 

PRETO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMÉLIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729-B/MT

 Vistos.

Verifica-se que os jurados não foram intimados para comparecer na 

sessão do tribunal do júri marcada para o dia 28/08/2018, assim sendo, 

redesigno a referida sessão para o dia 09/10/2018.

 No caso dos autos se aplicará o disposto no artigo 452 do CPP, vez que 

já foi designada uma sessão para o processo de código 33505.

 Art. 452. O mesmo Conselho de Sentença poderá conhecer de mais de 

um processo, no mesmo dia, se as partes o aceitarem, hipótese em que 

seus integrantes deverão prestar novo compromisso.

 NOMEIO como defensores dativos do réu os Doutores Lucas Alberto 

Tostes Correa e Thaiane Blanch Benites para realizarem a sessão do júri, 

sendo que tal nomeação será pro bono.

Determino que os jurados sejam intimados acerca desta sessão do E. 

Tribunal do Júri.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32429 Nr: 617-87.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESPÓLIO DE MAXIMILIANO KLAHOLD, ZELIDE 

BOMBARELLI KLAHOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 SENTENÇA. (...) Decido. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c 

Pedido Liminar que ESPÓLIO DE MAXIMILIANO KLAHOLD promove em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., ambos devidamente qualificados 

nos autos. A parte autora sustenta que em 20/10/1987 contratou com o 

requerido uma Cédula Rural Hipotecária nº. 87/00354-6, com vencimento 

para o dia 15/08/1993, e a Cédula Rural Pignoratícia nº. 89/00135-4, 

emitida em 15/12/1989, com vencimento em 15/06/1990, sendo que 

referido contrato contêm cláusula de reajuste monetário, vinculado à 

variação do IPC (Índice de Preço ao Consumidor), com indexador de 

84,32%, e entende que o índice a ser aplicado para o mês de março de 

1990, seria o do BNT de 41,28%. Assim, requereu que o banco requerido 

fosse compelido à devolver a diferença do percentual cobrado de 84,32%, 

referente ao mês de março de 1990, aplicado em abril de 1990, em relação 

ao BTN de 41,28%, bem como seus reflexos. Pois bem, a jurisprudência 

entende que nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao 

período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o 

BTN, no percentual de 41,28%. (...) Restituição do que foi pago a maior. 

Determino ainda que seja restituído o que foi pago a maior após os 

recálculos das cédulas nos termos da decisão que transitar em julgado. 

Importante ressaltar que os valores finais, inclusive para restituição, serão 

encontrados após a devida perícia técnica que será realizada na fase de 

liquidação de sentença. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

inicial para determinar que nas cédulas dos autos (87/00354-6 e 

89/00135-4) seja aplicado o BTN no percentual de 41,28% e também 

determinar a restituição do que foi cobrado e pago indevidamente vez que 

o requerido utilizou o percentual de 84,32%. Tal valor deve ser corrigido 

pelo INPC a contar de março de 1990 e os juros de mora a contar da 

citação. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios fixados em 15 % do valor do proveito 

econômico obtido pela parte autora. P. R. I. C. Cumpra-se, expedindo o 

necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 26171 Nr: 373-32.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO BARBOSA LIMA, INEZ DE 

CARVALHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIREU REINO CRAVA DELTRA, ORDELINO 

RODRIGUES DE GODOY, LÍLIAN FURQUIM DE GODOY, CATARINA 

JOHANSEN FARIA FURQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11.134/MT, EDNO DAMASCENA DE FREITAS - OAB:11.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Vistos.

Acostado nos autos acordo realizado entre as partes em dezembro de 

2017 (fls. 227/229 e 235/239) e posteriormente informação de que uma 

das partes requeridas-acordantes veio a óbito.

Tendo em vista que nos moldes do art. 104 do CC, homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Determino o cancelamento da audiência designada para o dia 23 de agosto 

de 2018.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60397 Nr: 2164-94.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM VICENTE DE SOUZA, JOÃO 

BATISTA RIELLI VICTORELLI, GERALDO HENRIQUE RIELLI VICTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029 OAB/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GIUDICISSI 

CUNHA - OAB:OAB/PR 19757, CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - 

OAB:18876/O, CARLA REGINA NAKAZONE KIDO - OAB:61447, MARLOS 

LUIZ BERTONI - OAB:OAB/PR 44933

 Vistos.

Trata-se de ação de constituição de servidão administrativa proposta por 

Norte Brasil Transmissora de Energia em face de Geraldo Henrique Rielli 

Victorelli, Elayde Ciapppina Victorelli, Joaquim Vicente de Souza e João 

Batista Rielli Victorelli.

Despacho inicial às fls. 290/291.

Auto de imissão na posse às fls. 300.

Contestação de Geraldo Henrique Rielli Victorelli, Elayde Ciapppina 

Victorelli e João Batista Rielli Victorelli e às fls. 372, conforme procurações 

de fls. 377 e 378.

Joaquim Vicente de Souza se manifestou às fls. 393 concordando com o 

valor ofertado de indenização.

 As partes são legítimas e estão bem representadas em juízo.

O ônus da prova seguirá a regra geral do artigo 373 do CPC.

 Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

 Tendo em vista o princípio da cooperação processual, determino que os 

requeridos Geraldo Henrique Rielli Victorelli, Elayde Ciapppina Victorelli e 

João Batista Rielli Victorelli juntem aos autos mapas das áreas do imóveis 

rurais.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35974 Nr: 669-49.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEILOR SEIDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação retro, intime-se a parte requerida para 

juntar os documentos elencados pelo perito no item 03 às folhas 505.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60971 Nr: 2774-62.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLI LILIANI MARTINS - 

OAB:RO/5057, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar a prática de eventual 

cometimento dos delitos tipificados nos art. 12, caput, da Lei Federal nº 

10826/03, do Código Penal por Diomar Oliveira dos Santos.

Como se verifica nos autos o autor do fato cumpriu integralmente as 

condições impostas, transcorrendo o prazo de suspensão condicional do 

processo sem revogação.

Posto isso e em consonância com o parecer ministerial, nos termos do 

artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, declaro extinta a punibilidade de Diomar 

Oliveira dos Santos.

Com o trânsito em julgado, feitas as anotações e baixas necessárias, 

arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38384 Nr: 3082-35.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS LUCIANO DA S. OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156187/SP, Nelson Paschoalotto - OAB:108911/SP, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerida da expedição do Alvará de nº 428680-4/2018 conforme 

requerido. Intimar ainda para manifestar no feito, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que de direto, decorrrido tal prazo sem manifestação 

os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34986 Nr: 3169-25.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Certifico e dou fé que ainda existe saldo remanescente na Conta Única 

vinculado ao presente feito no valor de R$ 903,66 (corrigido), valor este 

depositado pala parte autora Ivanete Gude Pizoler, impulsiono o presente 

feito de acordo com as normas vigentes intimando as partes para 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, tanto em relação 

ao valor depositado como em relação ao feito em geral (fls. 288).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90701 Nr: 2433-94.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO, ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O-MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada pelo Estado de Mato Grosso e intimo a parte autora para que 

apresente impugnação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90361 Nr: 2309-14.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTE CLAUDIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 CERTIFICO que foi apresentada a peça de interposição de recurso em 

sentido estrito , razão pela qual intimo o recorrente a apresentar as 

razões.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89475 Nr: 2020-81.2016.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCDSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - 

OAB:15.896-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o objeto da presente ação trata de direito indisponível, 

bem como a parte autora ter sido assistida por advogado dativo na 

Comarca de Jauru/MT, faz-se necessário deferir o pedido retro.

NOMEIO como curadora especial da requerente a advogada Dr.ª Taiana 

Cristina Carvalho Marques, nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC, 

devendo manifestar proferir prosseguimento ao feito, alegando e 

requrendo o que de direito, no prazo de 30 dias.

Arbitro à defensora nomeada o valor de 02 URHs a serem pagas pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que tal 

órgão possuiu orçamento próprio.

 Intime-se pessoalmente a advogada nomeada nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126080 Nr: 4583-77.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento provisório de sentença que estabeleceu 

aposentadoria por invalidez ao Exequente, ao passo que o INSS se 

quedou inerte quanto ao cumprimento da determinação de efetuar o 

pagamento contados 30 dias da intimação da sentença.

Ante o exposto, DETERMINO o INSS a efetuar a implantação do benefício 

no prazo legal, sob pena de aplicação de multa diária, a qual fixo em R$ 

100,00 (cem reais), nos termos do art. 536, §1º do CPC>

Oficie-se o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento à Demanda Judicial para cumprimento da presente decisão.

Determino que o requerido comprove, ao término do prazo fixado, o efetivo 

cumprimento da decisão liminar, sob pena de incorrer na multa fixada no 

parágrafo anterior.

Após, intime-se a autarquia na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou outro meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000798-90.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

K. L. D. S. M. (ADVOGADO(A))

S. D. S. S. (REQUERENTE)

E. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. D. S. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000798-90.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: SUZILENE DA SILVA SIQUEIRA REQUERIDO: JORGE 

ROMEU DA SILVA BUENO Sem delongas despiciendas, de acordo com o 

artigo 147, da Lei 8.069/90, o Juiz competente será determinado pelo 

domicílio dos pais ou responsável do menor. A Súmula 383, do STJ, 

leciona que a competência para processar e julgar as ações conexas de 

interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua 

guarda. Neste sentido também é a decisão da Segunda Seção do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Interesse do menor autoriza mudança 

de competência no curso do processo por alteração de domicílio das 

partes. O princípio do melhor interesse do menor prevalece sobre a 

estabilização de competência relativa. Assim, a mudança de domicílio das 

partes permite que o processo tramite em nova comarca, mesmo após seu 

início”. Conforme também o entendimento do TJDF: “AÇÃO NEGATÓRIA DE 

PATERNIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

FORO DO DOMICÍLIO DA MENOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EM 

HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE, DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO A COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO MENOR PARA PROCESSAR E JULGAR 

AÇÕES QUE VERSEM SOBRE QUESTÕES DE SEU INTERESSE.(TJDF 

87744820088070008 DF 0008774-48.2008.807.0008, Relator: NATANAEL 

CAETANO, Data de Julgamento: 25/08/2010, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 14/09/2010, DJ-e Pág. 75)”. Nessa toada, verifico que a 

guarda de fato, única presente no feito ante as declarações da 

requerente, encontra-se com o genitor, que reside na cidade de 

Cerejeiras-RO. Diante da questão encartada nos autos, coadunando-se 

com os entendimentos, afastando a regra da perpetuatio jurisdicionis, com 

o olhar volvido ao principio do melhor interesse da menor, DECLINO a 

competência para processamento e julgamento da presente demanda à 

Comarca de Cerejeiras – RO, nos termos do art. 147, inciso II, da Lei 

8.069/90 e art. 53, inciso I, “a” do Código de Processo Civil. Sem custas e 

despesas processuais e nem condenação em honorários sucumbenciais, 

haja vista que defiro os benefícios da Justiça Gratuita. P. I. Cumpra-se. 

Comodoro/MT, 14 de agosto de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117643 Nr: 1001-69.2018.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos Etc.,

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Administradora de 

Consórcios Sicredi LTDA. em desfavor de Valmir Alves da Silva todos 

devidamente qualificados.

Juntou documentos.

 Após cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora de ref. 28.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 A desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, 

que possibilita a extinção do processo, sem resolução de mérito, até a 

prolação da sentença.

 Tendo em vista que parte autora requer a desistência da ação antes da 

apresentação de contestação pela parte requerida, desnecessária a 

intimação do requerido conforme norma processual civil.

 No caso em tela, conforme se verifica nos autos, a citação do requerido 

nem chegou a se efetivar, e, portanto sequer foi oportunizado prazo para 

apresentação de contestação, não havendo, portanto, necessidade de 

intimação do requerido para que seja deferida a desistência da presente 

ação.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

 Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. C.

Comodoro-MT, 27 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 126130 Nr: 4604-53.2018.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE ALVES BONIFACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Atento aos autos verifico que a requerente não se encontra parca de 

recursos financeiros, e, tendo em vista o que prevê o art. 5º, LXXIV, da 

CF norma hierarquicamente superior a Lei n.º 13.105/2015 há necessidade 

da efetiva comprovação da insuficiência de recursos. E assim não se 

encontra a parte autora considerando que não comprovou sua situação 

financeira atual.

O fato é que tal presunção de hipossuficiência é relativa, o que permite ao 

Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça e, não havendo inequívoca comprovação da 

condição de hipossuficiente da parte autora, não há que se deferir o 

benefício da gratuidade de justiça, mormente porque uma parte que possui 

todos os bens descritos na inicial está longe de ser hipossuficiente.

Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça em 

favor da parte autora.

 Intime-se a requerente para que comprove o recolhimento das custas de 

distribuição no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ausente à comprovação recolhimento no prazo supra, intimem-se a parte 

autora pessoalmente para suprir a falta em 05 dias, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, CPC cc.artigo 1.182, 

§2º, da CNGC-MT.

Efetuado o recolhimento das custas processuais, remetam-se os autos ao 

Distribuidor deste juízo para que aquele certifique o devido recolhimento, 

bem como, proceda com as anotações pertinentes no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85485 Nr: 725-09.2016.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTJ, EA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 (...).Assim, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios.Outrossim, diante da necessidade de retificação dos valores 

exequendos, suspendo a ordem de desconto em folha de pagamento do 

executado (decisão de pág. 144) até a atualização correta do 

débito.Tendo em vista que a empresa em que o executado trabalha foi 

notificada para proceder com os descontos na data de 26/10/2017, pág. 

155, intime-se o mesmo para que no prazo de 05 dias informe e comprove 

se lhe foi descontado algum valor para quitação da dívida, sob pena de o 

silêncio importar em ausência de desconto, bem como no mesmo prazo 

juntar aos autos seu holerite atualizado.Decorrido o prazo, certifique-se e 

intime-se a exequente, para em 05 dias atualizar o valor do débito, 

discriminando de forma pormenorizada os valores devidos pelo 

executado, mês a mês.Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64472 Nr: 2638-31.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLDF, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749/MT

 VISTOS, ETC.

Considerando a petição retro, designo audiência de conciliação para o dia 

03 de outubro de 2018, às 10h00min.

Acaso haja desinteresse/impossibilidade na realização da audiência 

deverá as partes nos termos do art. 334, §5º, CPC, manifestar seu 

desinteresse por petição apresentada nos autos com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência.

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala de 

conciliação deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334, CPC.

Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118056 Nr: 1198-24.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIJAN CEZAR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR VANSAN MUNIZ - 

OAB:20939/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente, consigno que deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista que a parte requerida reside em Cidade diversa 

e distante sendo pouco provável seu comparecimento, não obstante 

possibilidade de designação de audiência posteriormente.

Cite-se o requerido, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Com a resposta, à replica por igual prazo.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32993 Nr: 1179-96.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA MASUTTI LTDA, VOLNEI 

MASUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 VISTOS, ETC.

Ante a concordância das partes e, visando o fim social de aplicação da 

pena, compulsando aos autos verifico que restou pendente, tão somente, 

o comparecimento do requerido em juízo a cada 90 (noventa) dias, sendo 

que demonstrou, a priori, que está cumprindo as demais condições da 

suspensão anteriormente imposta.

Ante o exposto, revogo a decisão de fl. 89, acatando a manifestação 

ministerial de fl. 88.

Nessa senda, acato a justificação do réu, determinando a suspensão do 

feito no prazo de 1 (um) ano, com a consequente suspensão da 

prescrição, devendo aquele cumprir as condições entabuladas em fl. 55.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72736 Nr: 225-74.2015.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR ANTONIO GRECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADNAIR DEMETRIO P. DA SILVA - 

OAB:3741-MT, DANIELI FELBER - OAB:10623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARIOTTI - 

OAB:25672/RS

 Vistos, etc.

Com a juntada das informações de ref. 41, dou por encerrada a instrução 

processual, abrindo vista as partes para apresentação de memoriais 

finais, no prazo de 15 dias, iniciando-se pelo autor.

Após, autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35077 Nr: 3260-18.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR MENEGOL, ALISON LUIS BUENO 

ZAMO, MÔNICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO, LIZIANE RIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO, RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS FERRI - OAB:2832/RO

 Ante a expedição de mandado, fica a parte interessada em seu 

cumprimento intimada a comprovar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40278 Nr: 1292-79.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA DA SILVA MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução da correspondência de fls. 45/46, impulsiono 

o feito para intimar a parte autora a se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38493 Nr: 3192-34.2011.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES FERREIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a expedição do edital de citação, impulsiono o feito para 

intimar a parte autora a retirar o edital para publicação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60377 Nr: 2141-51.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU CAVALHEIRO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12.036, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:279654

 Tendo em vista a penhora, impulsiono o feito para intimar as partes a 

manifestarem quanto a penhora realizada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13862 Nr: 1730-86.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO BABINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT, LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:3538/RO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Exequente, na 

pessoa de seu advogado, para que mostre se tem interesse na penhora, 

em 15 (quinze) dias, devendo indicar a localidade em que o veiculo poderá 

ser encontrado e proceder com o recolhimento, e posterior comprovação 

nos autos, do valor referente a diligencia a ser cumprida pelo Oficial de 

Justiça. Segue em anexo a está intimação, tabela própria dos valores 

diligenciais.

 Bianca Warmling Amaro

 Mat.: 36780

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33370 Nr: 1556-67.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RIBEIRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILMAR RIBEIRO ALVES, Cpf: 

41936558220, Rg: 2110423-9, Filiação: Nilo Alves Chaves e Marlene 

Ribeiro Chaves, data de nascimento: 17/01/1973, brasileiro(a), natural de 

Vilhena-RO, solteiro(a), construtor. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR O DENUNCIADO GILMAR RIBEIRO ALVES, PARA 

COMPARECER A AUDIÊNCIA DE INTRUÇÃO E JULGAMENTO QUE SERÁ 

REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 16H30MIN.

Despacho/Decisão: VISTOS, ETC.O denunciado Gilmar Ribeiro Alves foi 

beneficiado com a suspensão condicional do processo, mediante o 

cumprimento das condições estipuladas em audiência de fl. 94 sendo 

certo que aceitou o benefício, comprometendo-se a cumprir seus 

termos.Entretanto, aportou aos autos que o denunciado deixou de 

comparecer em juízo para dar continuidade nas condições acordada na 

suspensão condicional do processo.Instado a se manifestar, o Ministério 

Público pugnou pelo prosseguimento do feito, em fl. 122.Decido.Com efeito, 

diante das razões acima expostas, revogo o benefício da suspensão 

condicional do processo concedido em favor do denunciado, devendo o 

feito prosseguir em seu regular trâmite.Assim, designo o dia 20 de 

setembro de 2018 às 16h30min para realização de audiência de instrução 

e julgamento.Intime-se o denunciado por edital.Intimem-se as testemunhas 

arroladas na inicial.Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Warmling Amaro, 

digitei.

Comodoro, 24 de agosto de 2018

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60196 Nr: 1947-51.2012.811.0046
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO AGUIAR BORGES RIBEIRO, CIBELE 

MENEZES RIBEIRO, ANA DULCE RIBEIRO VILELA, DANIEL ANDRADRE 

VILELA, EDUARDO AGUIAR BORGES RIBEIRO, CINTIA VILELA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029 OAB/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028 OAB/SP, 

SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - OAB:1223/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA CRISTINA 

CARVALHO MARQUES - OAB:25314 - O/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Cumpra-se na íntegra a decisão anterior.

Aponhe a senhora Gestora Judicial sua assinatura nas certidões 

apócrifas, bem como solicite ao servidor que incumbia tal mister a época 

para que aponhe também sua assinatura em tais certidões. Após, 

identifique os volumes dos autos mediante a afixação de tarja.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60196 Nr: 1947-51.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO AGUIAR BORGES RIBEIRO, CIBELE 

MENEZES RIBEIRO, ANA DULCE RIBEIRO VILELA, DANIEL ANDRADRE 

VILELA, EDUARDO AGUIAR BORGES RIBEIRO, CINTIA VILELA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029 OAB/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028 OAB/SP, 

SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - OAB:1223/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA CRISTINA 

CARVALHO MARQUES - OAB:25314 - O/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Cumpra-se na íntegra a decisão anterior.

Aponhe a senhora Gestora Judicial sua assinatura nas certidões 

apócrifas, bem como solicite ao servidor que incumbia tal mister a éopoca 

para que aponhe que também aponhe sua assinatura em tais certidões. 

Após, identifique os volumes dos autos mediante a afixação de tarja.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94754 Nr: 4227-53.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Antonio de Souza Santos interpõe Embargos de Declaração contra a 

sentença prolatada nos autos, ref. 81.

Segundo o embargante a decisum embargado encontra-se omissa acerca 

dos honorários advocatícios.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

 Da omissão.

 Atento aos autos verifico que a manifestação da parte embargante 

merece guarida, vez que no decisum embargado restou omissa quantos 

os honorários advocatícios.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO para suprir a omissão 

contida na parte final da sentença embargada de ref. 81, razão pelo qual 

acrescento a seguinte redação:

“Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da condenação”.

No mais, permanece inalterado a decisum Vergastado.

 DEIXO de condenar a parte embargante a pagar multa de 2% (dois por 

cento) do valor atualizado da causa por não vislumbrar a ocorrência de 

caráter protelatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79995 Nr: 3191-10.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Dorisvaldo Asnal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

De proêmio, nos termos do §1ª, do art. 112, do CPC, era dever da patrona 

do requerente acompanhar o feito por até 10 (dez) dias da renuncia do 

mandado. Nessa toada, tenho por bem realizar a audiência aprazada.

Ainda, diante da aceitação do requerente da proposta de acordo 

formulada pelo requerido, não vejo impedimento daquele transigir um direito 

seu.

Nessa senda, determino que o requerido carreie aos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, a Lei autorizadora da transação.

Após, conclusos para homologação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109574 Nr: 5146-08.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a plausibilidade do requerimento do recuperando, 

redesigno audiência para o dia 13 de setembro de 2018, às 13h20min.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-36.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS SELZLER KLAHOLD (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

1000196-36.2017.8.11.0046. Vistos. 1 – No tocante ao pedido de tutela de 

urgência, necessária a verificação dos requisitos constantes no art. 300 

do CPC, os quais passo a analisar. Antes, mister ressaltar que a presente 

análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita 

sob cognição sumária, não havendo a necessidade do magistrado 

utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do 

direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. 

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 517 de 886



suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca do pagamento a maior, tendo em vista que a própria autora 

relata na inicial que há duas parcelas em aberto. Ora, não há ilegalidade 

pela cobrança de parcelas em aberto pela empresa requerida, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Assim sendo, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, uma vez que não foram comprovados os requisitos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil. 2 – As partes são legítimas e estão 

bem representadas em juízo. 3 – Na contestação não foram suscitadas 

preliminares, e não vislumbro qualquer nulidade ou irregularidade aparente, 

razão pela qual dou o feito por saneado. 4 – Fixo como ponto 

controvertido decidir: a. se a requerida está cobrando quantia indevida; b. 

acerca da legalidade dos juros cobrados nas parcelas 2 a 8 do contrato 

140992 e 2 a 5 do contrato 140993. 5 – Especifiquem as partes as provas 

que ainda pretendem produzir, no prazo de 15 dias, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento ou caso entendam desnecessário 

manifestem acerca do julgamento antecipado do feito. Caso a parte solicite 

a produção de prova testemunhal, determino que o rol de testemunhas já 

seja apresentado quando do seu requerimento. 6 – Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberação. 7 – Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Comodoro/MT. Marcelo Sousa Melo Bento de 

Resende Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000780-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

JOANA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111220 Nr: 1728-39.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE SOUZA DE SIQUEIRA NORATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO FRANÇA JUNIOR, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, homologo por 

sentença o acordo entabulado entre o requerente CLEONICE SOUZA DE 

SIQUEIRA e o réu CÍCERO FRANÇA JUNIOR.Por consequência, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito com relação ao requerido 

CÍCERO FRANÇA JUNIOR.Custas, se houver, pelo requerido CÍCERO 

FRANÇA JUNIOR.Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado.De outra banda, tem-se que a transação fora realizada 

apenas quanto ao requerido CÍCERO FRANÇA JUNIOR.Dessa forma, 

remetam-se os autos à DPE para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

possível desistência da ação quanto ao demandado DETRAN-MT.Ciência à 

DPE.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56786 Nr: 1141-56.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56610 Nr: 982-16.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 
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meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56685 Nr: 1049-78.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUBERCY FRANCO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57606 Nr: 1813-64.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pela parte exequente em 

face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110642 Nr: 1488-50.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE FACCO HOFFMEISTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102918 Nr: 7595-47.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamil Nunes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24661 Nr: 902-62.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107223 Nr: 9758-97.2017.811.0010
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA NEVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 71023 Nr: 12189-75.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENTINO CAMPOS, LUCINDA LOPES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO JOSÉ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181/MT

 Vistos etc.

Diante do decurso de prazo, intime-se a parte autora para a juntada da 

matrícula atualizada do imóvel e memorial descrito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Ainda, citem-se pessoalmente os confinantes, nos termos do despacho 

inicial.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49193 Nr: 915-22.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SALVADOR CAMOLEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65494 Nr: 1301-47.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE APARECIDA SCHINOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Cobrança requerido por Rosimeire Aparecida 

Schinoca em face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70787 Nr: 12138-64.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAN LAYSON MOFORTE, MARIA ROSA 

DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104951 Nr: 8622-65.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP, NPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 66313 Nr: 1574-26.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ ALVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT, 

PREV-JACI-Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. 

Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 520 de 886



OAB:14364, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:67287, Ruth 

Cardoso Ribeiro dos Santos - OAB:10.350

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3700 Nr: 1217-42.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MENDONÇA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:3591-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 64098 Nr: 829-46.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA 

LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT, TAMIRES PAULA COSTA LEITE - OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO BENES INACO 

- OAB:14460, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90739 Nr: 1738-20.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONELLE MARTINS TUFO ME, ANTONELLE 

MARTINS TUFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Cuiabá - MT, providenciando sua distribuição, preparo, 

cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111559 Nr: 1920-69.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA MARTINS, GUIDO PEREIRA 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, retirar a Carta Precatória expedida 

para a Comarca de Alto Garças - MT, providenciando sua distribuição, 

preparo, cópias necessárias, diligência de Oficial de Justiça, etc..., 

comprovando-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65492 Nr: 1300-62.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY BALDACIN RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c Tutela antecipada proposta 

pela parte autora contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104270 Nr: 8315-14.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDYNEIA ROCHA ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c Tutela antecipada proposta 

pela parte autora contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados 

nos autos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.
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Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78872 Nr: 1762-82.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c Tutela antecipada proposta 

pela parte autora contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados 

nos autos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65591 Nr: 1333-52.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c Tutela antecipada proposta 

pela parte autora contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados 

nos autos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65424 Nr: 1272-94.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA FERNANDA PROENÇA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c Tutela antecipada proposta 

pela parte autora contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados 

nos autos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.
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DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 60693 Nr: 3594-24.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTÓDIA LUCIA ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c Tutela antecipada proposta 

pela parte autora contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados 

nos autos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96411 Nr: 4412-68.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALES - 

OAB:174404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107317 Nr: 9810-93.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90522 Nr: 1637-80.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M R AUGUSTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES 

ME, MARCIA REGINA AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86767 Nr: 5518-02.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO BARBOSA DO SACRAMENTO ME, 

RODRIGO DOMINICI SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5.821-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12373 Nr: 1291-23.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Exceção de 

Pré-executividade retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55443 Nr: 3841-39.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE COIMBRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49950 Nr: 1734-56.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ROSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:0000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50570 Nr: 2403-12.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE MAFFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, acerca do desarquivamento dos autos, estando os mesmos 

à disposição pelo prazo de 20 dias, oportunidade em que seraão 

novamente remetidos ao arquivo, caso nada seja requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55218 Nr: 3626-63.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado - OAB:0000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108288 Nr: 371-24.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MURAKAMI HOLSBAQUE ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA - OAB:, 

MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT, MARIA LUCILIA 

GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas 

(CPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e 

requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Às providências.

Jaciara/MT, 28 de agosto de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105250 Nr: 8767-24.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA MOTA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, rejeito os Embargos 

Monitórios e, via de consequência, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO 

MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial, no 

valor total de R$268.545,00 (duzentos e sessenta e oito reais e 

quinhentos e quarenta e cinco centavos), com atualização monetária 

desde a propositura da ação e incidência de juros, a partir da 

citação.Tratando-se de condenação da Fazenda Estadual em favor de 

servidor público, consoante entendimento do STJ, proferido nos autos do 

REsp 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de 

controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a 

atualização monetária deverá observar aos seguintes critérios: a) 

relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de 2001; b) no tocante 

aos juros moratórios, deverá ser observado o percentual de 1% ao mês 

(capitalização simples) até julho de 2001; de 0,5% ao mês entre agosto de 

2001 e junho de 2009; e a partir de julho de 2009, os índices da 

remuneração oficial da caderneta de poupança.Sem condenação em 

custas, nos termos do artigo 460 da CNGC. Condeno a ré ao pagamento 

de honorários advocatícios, que, com fundamento no art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, fixo 10% sobre o valor de 

condenação....Jaciara/MT, 27 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105522 Nr: 8874-68.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSL, LABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da parte exequente pela realização de busca de 

veículos em nome da parte executada por meio do sistema RENAJUD à ref. 

34.

A fim de conferir celeridade na prestação de serviços pelo Poder 

Judiciário, defiro o pedido de busca de veículos pelo sistema RENAJUD, 

formulado pela parte exequente e, nesta oportunidade, junto aos autos o 

resultado da consulta sistêmica em nome da parte executada.

Não efetuado bloqueio de veículos via RENAJUD, por ter havido resposta 

negativa, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, sob 

pena de suspensão do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94529 Nr: 3548-30.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez ou Auxilio 

Doença, ajuizada por ARNALDO ANTONIO DA SILVA em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, alegando para tanto ter preenchidos os 

requisitos para a concessão dos referidos benefícios previdenciários.

 Compulsando os autos atentamente, verifico que até o presente momento 

processual não houve comprovação da postulação da pretensão na 

esfera administrativa, tendo a requerente comprovado apenas a cessação 

do benefício de auxílio-doença, não demonstrando que houve novo 

requerimento.

Desta forma, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, pelo prazo 

de 60(sessenta) dias, para que a parte autora possa requerer o benefício 

administrativamente, nos moldes da decisão proferida no Recurso 

Extraordinário nº 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal 

Pleno, julgado em 03/9/2014, DJe 10/11/2014, sob pena de extinção do 

feito.

Comprovada a postulação administrativa, INTIME-SE o INSS para que, no 

prazo de 90 (noventa) dias, colha as provas necessárias e profira 

decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara - MT, 24 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62079 Nr: 141-84.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DALL AGNOL FINATO, CARLOS 

ROBERTO BERNARDI, EDUARDO DALL AGNOL FINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, 

solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada.Inicialmente, tendo em vista o requerimento da parte exequente 

formulado à Ref. 84, desconstituo a penhora de Ref. 75, realizada sobre o 

imóvel matriculado sob nº R/11.436 no CRI local. De outra banda, deve ser 

consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de preferência 

para a realização da penhora.Posto isto, defiro a penhora online no valor 

de R$ 177.634,26 nas contas da parte executada: EDUARDO DALL 

AGNOL FINATO, CNPJ nº 09.512.121/0001-97; EDUARDO DALL AGNOL 

FINATO, CPF nº 839.803.691-53; e CARLOS ROBERTO BERNARDI, CPF nº 

464.200.370-34.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados....Ainda, restando a diligência infrutífera, intime-se a 

parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar dados 

bancários para levantamento do numerário bloqueado por meio do 

BACENJUD à Ref. 94 e 98, bem como, indicar outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, ou ainda, COMPROVAR o 

exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis sem logração 

de êxito, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo alhures 

mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Jaciara/MT, 24 de agosto de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90504 Nr: 1627-36.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR PIRES DA SILVA EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 20.562,98 (vinte mil 

quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos) nas contas 

da parte executada: CLAUDIOMAR PIRES DA SILVA EIRELI, CPF nº 

12.646.117/0001-26.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, § 11 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91983 Nr: 2368-76.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 72.103,10 (setenta e 

dois mil cento e três reais e dez centavos) nas contas da parte 

executada: ADRIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA, CPF nº 035.290.131-45.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, § 11 do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106282 Nr: 9253-09.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DA SILVA TRANSPORTES EIRILI 

ME, FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, 

solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada.Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.Posto 

isto, defiro a penhora online no valor de R$ 23.475,77 (vinte e três mil 

quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos) nas 

contas da parte executada: FERNANDO DA SILVA TRANSPORTES EIRELI 

ME (AJF TRANSPORTES), CPF nº 23.014.741/0001-27; e FERNANDO DA 

SILVA, CPF nº 000.872.611-62.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Ainda, 

restando a diligência infrutífera, intime-se a parte credora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar nos autos se ainda há interesse na 

constrição do imóvel penhorado às fl. 32 e fl. 38, bem como, indicar outros 

bens da parte devedora que possam ser penhorados, ou ainda, 

COMPROVAR o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais 

possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001859-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ROSA DE AQUINO - ME (EXECUTADO)

ADAO ROSA DE AQUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001859-94.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ADAO ROSA DE AQUINO - ME, 

ADAO ROSA DE AQUINO Vistos etc. Verifico que estão preenchidos os 

requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Assim, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no 

Art. 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Cite-se o executado 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida 

de custas e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 

829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do CPC. O MANDADO DE CITAÇÃO, 

PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) 

vias, a primeira com o propósito de promover a citação do executado e a 

segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, 

caso o débito não seja quitado no prazo legal de 03 (três) dias. Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça 

não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (Art. 828, do CPC), devendo, no entanto, no prazo de 

10 (dez) dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (Art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. No caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será 

automaticamente reduzida pela metade, considerando tal importe para o 

pagamento em questão. Para o cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça deverá observar às prerrogativas do art. 212, § 2º do CPC. Desde 

já, determino que o exequente indique depositário fiel. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 28 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 59590 Nr: 3119-68.2014.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAZÉLIA FERREIRA DA SILVA -ME, MAILDES 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 191543 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 05/11/2018 às 13hs00.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimações das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60560 Nr: 3533-66.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALEXANDRE ROCHA DE 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado citação dos 

confinantes. Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de 

junho de 2017 em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 27 de agosto de 2018.

 Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahão

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73070 Nr: 12851-39.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CARVALHO DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Processo nº. 12581-39.2015.811.0010

Código 73070

Embargante: Martelli Transportes Ltda

Embargado: André Carvalho Resende

 VISTOS ETC,

Despachei nos autos em apenso, Código 68009.

Cumpra-se como determinado.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 71309 Nr: 12309-21.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Carvalho de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Processo nº. 12309-21.2015.811.0010

Código 71309

Exequente: André Carvalho Resende

 Executada: Martelli Transportes Ltda

VISTOS ETC,

Despachei nos autos em apenso, Código 68009.

Cumpra-se como determinado.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95686 Nr: 4070-57.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4070-57.2017.811.0010

Código: 95686

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: João Francisco da Silva

 VISTOS ETC,

Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou Ação de Busca e Apreensão 

em face de João Francisco da Silva, ambos devidamente qualificados nos 

autos, com vista à apreensão do veículo objeto do contrato de 

financiamento com alienação fiduciária n° 3668000928.

Em petição de ref. 33 o requerente postulou a desistência da ação e a 

extinção do feito.

É o necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o banco requerente à ref. 33 

requereu a desistência da ação e, por corolário, a extinção do feito sem 

resolução de mérito.

Nesse sentido, verifico que não houve a citação do requerido.

Assim sendo, não há óbice para a homologação do pedido de desistência 

da demanda por parte do autor, o que faço com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Determino a baixa na restrição de circulação do veículo, conforme ref. 14.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias.

Registre-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 68009 Nr: 11205-91.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Carvalho de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Processo n° 11205-91.2015.811.0010

Código 68009

Requerente: André Carvalho de Rezende

Requerida: Martelli Transportes Ltda

VISTOS ETC,

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, especificando-as e justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 27 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56464 Nr: 846-19.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PEDRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:4.096-E

 Processo nº 846-19.2014.811.0010

Código 56464

Requerente: Mauro Pedro da Costa

 Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 148/150 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 151/179, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 148/150, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 27 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56515 Nr: 893-90.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE PEREIRA CASTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 893-90.2014.811.0010

Código 56515

Requerente: Zenaide Pereira Castelli

 Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 139/141 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 142/170, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 139/141, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 27 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48614 Nr: 285-63.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUNG ELETRONICS, CITY 

LAR-DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848-MT, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - OAB:6483

 Processo nº. 285-63.2012.811.0010

Código nº. 48614.

Requerente: Vânia Batista da Silva.

Requerido: Samsung Eletronics e City Lar-dismobras Imp. Exp. E 

Distribuição e Móveis e Eletrodomésticos Ltda.

 VISTOS ETC,

Rejeito os argumentos de fls.164/165, uma vez que o produto foi entregue 

à autorizada da executada em 14/05/09 (fl.16), portanto, o aparelho não 

esta na posse da exequente.

Intime-se a exequente por meio de seu advogado, para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias atualizar o crédito exequendo observando, todavia, 

os valores já depositados e levantados nos autos (fl.123).

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54262 Nr: 2739-79.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA BARBOSA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIS MARIA DE OLIVEIRA, CPA - 

CONSULTORES & PERITOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BARBOSA DE 
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ANDRADE - OAB:19921/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO GRACCO BIZATTO DE 

CAMPOS - OAB:235971-SP

 Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA de fls. 

196/222.Sem custas e honorários advocatícios.Escoado o prazo recursal, 

certifique-se.Após, intime-se a exequente para, querendo, no prazo de 5 

(cinco) dias, informar conta e banco para levantamento do valores 

bloqueados nos autos, sob pena de arquivamento.Informados os dados 

bancários, expeça-se o competente Alvará Judicial de levantamento dos 

valores como postulado pela exequente às fls. 224/230.Nada requerido, 

certifique-se.Empós, sem a necessidade nova determinação, rematam-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para 

as providências necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 20 de 

agosto de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87431 Nr: 5824-68.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER BIKE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5824-68.2016.811.0010

Código 87431

Requerente: Município de Jaciara/MT.

Requerido: Center Bike LTDA.

VISTOS ETC,

Realizada a tentativa de bloqueio de valores via Bacenjud, este restou 

infrutífero, tendo vista a inexistência de relacionamento do executado com 

instituições financeiras, conforme espelho anexo.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 28 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75687 Nr: 701-89.2016.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GODOFREDO MARQUES DAS NEVES, JOSELINA VIEIRA 

DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NAIR RUIZ FERREIRA, CÉLIA RUIZ 

FERREIRA, MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, VERA LUCIA FERREIRA DE 

OLIVEIRA, SILMARA FERREIRA DE CASTRO, ESPÓLIO DE PAULO DA 

COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

CLEONICE BONAFE FERREIRA, RAQUEL MORAES MADUREIRA, MARCOS 

ANTONIO FERREIRA, SILAS TÉRCIO FERREIRA, ESPÓLIO DE JOANA DA 

COSTA FERREIRA, ESPOLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA, JANETE 

APARECIDA MIRANDA FERREIRA, NAVARRO DA COSTA FERREIRA, 

SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, ESPÓLIO DE CORIOLANO DE 

ASSUMÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILMARA FERREIRA DE CASTRO, Cpf: 

03043640888, Rg: 10.301.829, brasileiro(a), casado(a), desenhista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: GODOFREDO MARQUES DAS NEVES, brasileiro, 

autônomo, portador do CPF nº. 080.814.501-06, e do RG nº. 0182603-4 MT 

e JOSELINA VIEIRA DAS NEVES, brasileira, do lar, portadora do CPF nº. 

362.323.861-91, e do RG nº. 183947, residentes e domiciliados na Rua 

Tabajara, s/n, Bairro Santo Antônio, Jaciara/MT, telefone 9213 7734, vem, 

por meio de sua procuradora, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, propor a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de 

MORZORÃO DE SIQUEIRA, que encontra em local incerto e não sabido, 

pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 1- Dos fatos 1. Os autores 

possuem o lote de terreno urbano nº. 02, da quadra 210, do Loteamento 

da Cidade de Jaciara, imóvel este localizado na Rua Tabajara, s/n, Bairro 

Santo Antônio, Jaciara/MT, há mais de 15 (quinze) anos. 2. Referido imóvel 

foi prometido à venda, pela Cipa – Colonizadora Industrial, Pastoril e 

Agrícola Cipa Ltda, para o Sr. Morzorão de Siqueira, todavia, o comprador 

nunca exerceu posse sobre o imóvel, provavelmente pelo fato de não ter 

cumprido o pagamento dos valores combinados com a referida empresa, 

sendo que os autores o compraram de terceira pessoa, conforme 

comprovam os documentos anexos. 3. O imóvel tem registro imobiliário, na 

Comarca de Jaciara, sob a matrícula 16.129, tendo em vista que apenas 

recentemente houve a transferência do loteamento da Cipa, por completo, 

para o CRI local, após determinação da CGJ. 4. Saliente-se, por oportuno, 

que há muitos anos atrás os autores entregaram a documentação para a 

lavratura da escritura perante o CRI de Jaciara, entretanto, houve extravio 

dos documentos, por parte do antigo tabelião Eurico Victor de Oliveira 

(tabelião substituto do CRI de Jaciara), que lhes forneceu certidão, cuja 

cópia vai juntada, mas que, infelizmente, não tem qualquer valor, haja vista 

que a matrícula permanece em nome do antigo compromissário da Cipa. 5. 

O imóvel têm as seguintes características e confrontações: Lote nº. 02, da 

quadra 210: 13,50 metros de frente para a Rua Tabajara; 13,50 metros de 

fundos, divisando com o lote 34; 30 metros pela lateral esquerda, 

divisando com o lote 01, 30,00 metros pela lateral direita, divisando com o 

lote 03, que é de propriedade dos próprios autores. 6. Os autores nunca 

sofreram qualquer tipo de contestação ou impugnação, por parte de quem 

quer que seja, sendo a posse, portanto, mansa, pacífica, e ininterrupta, 

durante todo esse tempo. 7. Os possuidores, desde que entraram na 

posse do imóvel, agiram como se fossem os próprios donos, sendo que 

sempre pagaram os impostos devidos (vide documentos anexos), tendo 

edificado sua residência sobre o lote. 8. Dessa forma, estando presentes 

todos os requisitos legais exigidos, os autores fazem jus à procedência da 

presente ação, com a declaração da usucapião. 2- Do Direito Assegura o 

Código Civil que: “Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem 

interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo 

estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver 

estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo”. “Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer 

ao juiz seja declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade 

imóvel. Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo 

constituirá título hábil para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.” 

Veja-se que os autores atendem os requisitos legais acima mencionados, 

assim, merecem ver declarada a usucapião, por sentença Judicial 3- Do 

pedido Ante o exposto, pedem seja julgada procedente a presente ação, 

concedendo aos autores o domínio útil do imóvel em questão.

Despacho/Decisão: Processo nº. 701-89.2016.811.0010.Código 

75687Requerentes: Godofredo Marques das Neves e OutraRequerido: 

Espólio de Paulo da Costa Ferreira e OutrosVISTOS ETC,Certifique-se a 

Srª Gestora quanto à ausência de contestação por parte dos réus 

Espólios de Osvaldo da Costa Ferreira, Paulo da Costa Ferreira, Joana da 

Costa Ferreira, Nair Ruiz Ferreira, Paulo Bonafé Ferreira e Coriolano de 

Assunção devidamente citados por seus inventariantes, Márcio Roberto 

Ferreira, Célia Ruiz Ferreira, Raquel Morais Madureira Janete Aparecida 

Miranda Ferreira e dos demais requeridos citados por 

correspondência.Diante das tentativas frustradas de citação da requerida 

Silmara Ferreira De Castro, defiro o pedido dos autores de ref. 49.Cite-se 

a demandada Silmara Ferreira De Castro por edital com prazo de 20 (vinte) 

dias, obedecidas as formalidades legais (art. 257, do CPC), para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

consignando que, não contestada a ação, será nomeado curador especial 

(art. 72, inciso II do CPC).Nessa hipótese da ausência de defesa pela 

citanda, o que deverá ser certificado, fica desde já decretada a revelia da 
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ré, bem como, nomeada curador especial na pessoa do Defensor Público 

atuante nesta comarca, Dr. Denis Thomaz Rodrigues, que deverá ser 

intimado quanto a esta decisão e para se manifestar no prazo legal, 

ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica o 

ônus da impugnação específica dos fatos, nos termos do parágrafo único 

do art. 341 do CPC, sendo cabível, portanto, defesa genérica, por 

n e g a t i v a . F e i t o  i s s o ,  c e r t i f i q u e - s e  o  n e c e s s á r i o . A p ó s , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara-MT, 

16 de agosto de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tânia Regina Menezes, 

digitei.

Jaciara, 28 de agosto de 2018

Luana Kelly Ivo dos Santos Abrahao Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95551 Nr: 4004-77.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. 

do Vale do São Lourenço - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação do requerido para 

apresentar as contrarrazões. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 64546 Nr: 1006-10.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayra Auxiliadora Pinheiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312, RAFAEL PARMIGIANI - OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 80 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação do autor para 

impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90195 Nr: 1472-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BULAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1472-33.2017.811.0010

Código 90195

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio on line, este restou infrutífero, tendo 

vista o saldo negativo das contas bancárias do executado.

 Após, em consulta aos sistemas RenaJud e InfoJud, procedi a restrição 

acerca da transferência de veículos de propriedade do réu, bem como 

obtive as suas últimas declarações de IR, conforme espelhos anexos.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se no feito, requerendo o que entender de direito.

 Com fundamento art. 782, § 3º, do CPC, DETERMINO a inscrição do 

devedor nos órgãos de cadastro de inadimplentes. Para tanto, oficie-se.

Outrossim, considerando a juntada de informação econômico-financeira 

do executado aos autos, cumpra-se a secretaria com o disposto no art. 

477 da C.N.G.C que preconiza: “As secretarias farão arquivos 

reservados, em pasta própria, física ou eletrônica, dos ofícios prestadores 

das informações econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu 

conteúdo ao interessado e certificando no processo essa ocorrência (...)§ 

2º Decorridos 06 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente.”

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 28 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102288 Nr: 7196-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

nos presentes autos e requerer o que entender de direito. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61409 Nr: 3867-03.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO CARLOS MUNIZ 

MORAES - OAB:10.557/DF, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3867-03.2014.811.0010

 Código 61409

 VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias da executada até o montante do débito exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da executada, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, 

que será juntado aos autos.

Os autos deverão permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 

512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 23 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90195 Nr: 1472-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BULAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1472-33.2017.811.0010

Código 90195

VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line de valores depositados em 
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contas bancárias da executada até o montante do débito exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome da executada, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, 

que será juntado aos autos.

Os autos deverão permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 

512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 23 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94941 Nr: 3714-62.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO VEANHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:7881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3714-62.2017.811.0010

Código 94941

VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias do executado até o montante do débito exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que será juntado aos 

autos.

Os autos deverão permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 

512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 23 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86947 Nr: 5595-11.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CASSIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5595-11.2016.811.0010

Código n°. 86947

Exequente: Município de Jaciara - MT

Executado: Marcio Cassiano da Silva

 VISTOS ETC,

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art. 854, do CPC c/c art. 

11 da Lei 6.830/80, e em consequência, determino a expedição de ofício 

ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line 

de valores depositados em contas bancárias do executado até o montante 

do débito exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BacenJud, 

que será juntado aos autos.

Os autos deverão permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 

512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 23 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56503 Nr: 881-76.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDETE ROSA LUNGUINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 881-76.2014.811.0010

Código 56503

Requerente: Hildete Rosa Lunguinho

 Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 110/112 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 167/195, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 110/112, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 23 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86947 Nr: 5595-11.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CASSIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5595-11.2016.811.0010

Código n°. 86947

Exequente: Município de Jaciara - MT

Executado: Marcio Cassiano da Silva

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio on line, este restou infrutífero, uma vez 

que não foi encontrado saldo nas contas bancárias em nome da parte 

executada, conforme espelho anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 28 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61409 Nr: 3867-03.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO CARLOS MUNIZ 
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MORAES - OAB:10.557/DF, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°. 61409

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio, este restou infrutífero, uma vez que não 

foi encontrado saldo nas contas bancárias em nome da parte executada, 

conforme espelho anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 28 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio, este restou infrutífero, uma vez que não 

foi encontrado saldo nas contas bancárias em nome da parte executada, 

conforme espelho anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 28 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio, este restou infrutífero, uma vez que não 

foi encontrado saldo nas contas bancárias em nome da parte executada, 

conforme espelho anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 28 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio on line, este restou infrutífero, uma vez 

que não foi encontrado saldo nas contas bancárias em nome da parte 

executada, conforme espelho anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 28 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94941 Nr: 3714-62.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO VEANHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:7881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°. 94941

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio, este restou infrutífero, uma vez que não 

foi encontrado saldo nas contas bancárias em nome da parte executada, 

conforme espelho anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 28 de agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89847 Nr: 1291-32.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do decurso do prazo 

solicitado (ref. 29) e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56776 Nr: 1131-12.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEIDE ROSA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 1131-12.2014.811.0010

Código 56776

Requerente: Marleide Rosa de Moraes

 Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 139/141 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 150/176, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 139/141, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 27 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56631 Nr: 1003-89.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GUIMARAES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 1003-89.2014.811.0010

Código 56631

Requerente: João Guimarães da Cruz

 Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 
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não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 98/100 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 105/118, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 98/100, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 27 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55613 Nr: 133-44.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 133-44.2014.811.0010

Código 55613

Requerente: Dalva Aparecida Vieira dos Santos

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 145/147 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 159/186, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 145/147, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 27 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56507 Nr: 1236-86.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BURIGO SANTANA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 1236-86.2014.811.0010

Código 56507

Requerente: José Burigo Santana Neto

 Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 177/179 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 186/214, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 177/179, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 23 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101071 Nr: 6679-13.2017.811.0010

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORACIO MENDONÇA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALCI BARBOSA SILVA, LAZARO DE 

ARAUJO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO LIMINARMENTE a tutela de urgência em caráter antecedente 

para conceder a ordem de despejo dos requeridos sobre o imóvel citado 

na peça de ingresso, devendo, contudo, ser prestada pelo autor a devida 

caução no valor correspondente a 3 (três) meses da locação do 

bem.Apresentada a caução, fica desde já autorizada a desocupação do 

imóvel pelos requeridos no prazo de quinze (15) dias corridos para a 

desocupação voluntária, sob pena de despejo forçado, intimando-os de 

todo o teor da presente decisão.Escoado o prazo de desocupação 

voluntária, expeça-se o competente mandado judicial de 

despejo/desocupação que deverá ser cumprido por 2 (dois) Oficiais de 

Justiça, lavrando-se o auto circunstanciado de maneira a identificar os 

eventuais ocupantes.Tratando-se de tutela de urgência em caráter 

antecedente, intime-se o autor na pessoa de sua advogada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, aditar o pedido inicial, nos termos 

do art. 303, inciso I, do CPC.Nada postulado, certifique-se.Após, citem-se 

os requeridos por Oficial de Justiça para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de confissão e revelia 

(art. 344 do CPC).Com ou sem contestação, certifique-se.Em seguida, ao 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar.Feito isso, 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Jaciara-MT, 28 de 

agosto de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80554 Nr: 2432-23.2016.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MÁRCIO CESAR PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FERNANDES 

GARDELIN - OAB:132650

 Processo nº. 2432-23.2016.811.0010

Código 80554

VISTOS ETC.,

Intimem-se as partes por meio de seus advogados, para, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, indicar as provas que ainda pretendem produzir, 

especificando-as e justificando-as, sob pena de indeferimento, ou do 

julgamento da demanda no estado que se encontra.

Nada postulado, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 28 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77099 Nr: 1148-77.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CÉSAR PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Processo nº. 1148-77.2016.811.0010

Código 77099

VISTOS ETC,

Decisão nos embargos à execução em apenso, autos de nº. 

2432-23.2016.811.0010, Código 80554.

Cumpra-se como determinado.

Jaciara-MT, 28 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56634 Nr: 1006-44.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE DE MORAES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:4.096-E

 Processo nº 1006-44.2014.811.0010

Código 56634

Requerente: Zenaide de Moraes Borges

 Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 

não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de 128/130 determinou a intimação das partes para 

apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e demais 

documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, ordem 

judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 137/165, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 128/130, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 27 de Agosto de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 115326 Nr: 3511-66.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14.274

 Vistos.

A defesa do acusado FABIANO VINISKI BENTO, pugnou pelo depoimento 

especial das vítimas na fase judicial, para evitar danos às crianças e 

também prejuízo a defesa, devendo os depoimentos prestados na fase de 

investigação serem desentranhadas dos autos.

Verifica-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para o 

dia 28/08/2018 às 16h00min, momento em que serão ouvidas as 

testemunhas arroladas pelas partes, as vítimas e o acusado, todos na 

presença do Ministério Público e patrono do réu, não havendo que se falar 

em prejuízo da defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 81254 Nr: 2807-24.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Anacleto Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/O, Lauro Gonçalo da Costa - OAB:15.304 - MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 29.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor constituído para as alegações finais no 

prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 26 de julho de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 68366 Nr: 11317-60.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELI MARIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GUIMARÃES 

NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 105.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor constituído pela denunciada para as 

alegações finais no prazo legal.

É o que me cumpre certificar.
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Jaciara, 19 de julho de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-22.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

MILTON DIAS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ROMEU DE ARRUDA (REQUERIDO)

ISABELLA ALVES SARSUR (ADVOGADO(A))

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

TAINARA LOURENCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BRUNO VILLELA BASSETTO (ADVOGADO(A))

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

EDSON BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 14998932 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 14998932.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000600-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

JONATHAN WESLEY LIMA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para intimar a 

Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias retirar a certidão 

de crédito que encontra-se nesta Secretaria. Posto isto, encaminho os 

autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL UMBERTO CARLINI (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para intimar a 

Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias retirar a certidão 

de crédito que encontra-se nesta Secretaria. Posto isto, encaminho os 

autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-44.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA RODRIGUES BASILIO (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para intimar a 

Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias retirar a certidão 

de crédito que encontra-se nesta Secretaria. Posto isto, encaminho os 

autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-46.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIO DARI NITSCHE (REQUERENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOLY SCHON (REQUERIDO)

ROSMARY BUSTO (REQUERIDO)

DENIS THOMAZ RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/10/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001994-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE BARROS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/10/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA).Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-45.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

VERA LUIZA BARBOSA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico e dou fé que a contestação de id n. 14714905 fora interposta no 

prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os 

autos para intimação da Parte autora para no prazo de 05 dias para 

apresentar impugnação a contestação de id n. 14714905, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000263-12.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (EXEQUENTE)

JOSEANE MALHEIROS ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 14627248 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010305-06.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

DEISY ANNE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS SEVILHA JUNIOR (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

8010305-06.2014.8.11.0010. REQUERENTE: DEISY ANNE CARDOSO DA 

SILVA REQUERIDO: ANTONIO CARLOS SEVILHA JUNIOR Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de ação de indenização de danos morais e materiais proposta 

por DEISY ANNE CARDOSO DA SILVA em face de ANTONIO CARLOS 

SEVILHA JUNIOR, a qual encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença. Analisando o processo, verifico que consta certificado nos 

presentes autos, dando conta de que a parte autora, embora ciente de 

que deveria dar impulso ao presente feito, mantém-se inerte a tal encargo 

processual, resta configurada, no caso em testilha, o seu desinteresse 

pelo prosseguimento da presente demanda judicial. Assim, considerando a 

inviabilidade de continuidade da execução, diante da ausência de 

condições mínimas para o seu prosseguimento e, ante a inércia da parte 

aurora, a extinção do feito é medida que se impõe. Diante de todo o 

exposto, JULGO EXTINTA a execução. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 28713 Nr: 232-73.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Disopel, JULIO OPOLSKI, CARLOS 

VICTOR PETTERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que até a presente data o Executado JULIO OPOLSKI 

devidamente intimado conforme ar juntado às fls. 364/verso não se 

manifestou nos presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007, impulsiono os autos para intimar a Parte Exequente para 

manifestar-se no prazo de 05 dias acerca da certidão acima, sob pena de 

extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 28713 Nr: 232-73.1998.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças Disopel, JULIO OPOLSKI, CARLOS 

VICTOR PETTERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. DEFIRO o pedido de penhora on line nas contas da parte promovida, 

JULIO OPOLSKI, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da Lei 

6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ.

2. Em razão da penhora positiva, conforme telas em anexo, intime-se o 

executado, por meio de seu advogado ou, na ausência, pessoalmente, por 

via eletrônica ou carta direcionada ao último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na 

forma do art. 854, § 2º e § 3º, do CPC.

3. Decorrido o prazo assinalado, transformado o bloqueio em penhora ex 

vi legis (art. 854, § 5º, do CPC) e nada sendo requerido nos posteriores de 

15 (quinze) dias, conforme previsto no § 11, art. 525 do CPC, libere-se o 

valor em favor da parte credora.

4. Ainda, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre o endereço do devedor, CARLOS VICTOR 

PETTERLE, procedi com a pesquisa via sistema BACENJUD, conforme 

extratos do sistema que seguem.

5. Requeira a parte exequente o que entender cabível no prazo de 05 

(cinco) dias, em termos de prosseguimento da ação, sob pena de 

desbloqueio dos valores e extinção do feito.

 6. Intimem-se Cumpra-se.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41898 Nr: 2331-35.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPSJ, ACGS, Zizélia Elaine Aparecida da Silva, Maria 

Helena Souto da Silva, Ana Paula Glonike, GEdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - OAB:7824, Aristides 

Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506- A MT, Osmar da Silva Monteiro Júnior - OAB:7670/MT

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28103 Nr: 658-12.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oestelog Logistica e Transportes Ltda, Espolio de Odair 

Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodofaixa Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Marcos Lombardi Santanna - OAB:278.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anilson Geraldo Sguarezi - 

OAB:16779/PR, Julio Cesar Coelho Pallone - OAB:16004/PR

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida para manifestar no prazo 

legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71866 Nr: 2155-17.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adori Machado Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60264 Nr: 2846-02.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcenir Oséias Batista Furlaneto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A, BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70144 Nr: 1326-36.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Cavalcante Sellmer - 

OAB:Mat.2140765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1719 Nr: 268-57.1999.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Cândido de Oliveira, Angela de Almeida 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte autora para manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10072 Nr: 36-50.1996.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO & BUCCI LTDA, Luiz Carlos 

Bachega, Yvone Martins de Camargo e Bucci, Otavio Cesar Bucci, Jueine 

Paulo da Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Certifico e dou fé, que nesta data, em cumprimento aos ofícios de fls. 284 

e 285, oriundos dos autos Código 5897, da 2ª Vara desta Comarca, 

procedi a penhora nos rosto destes autos, no valor de 

60.650,99(Sessenta mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e nove 

centavos), decorrente da correção do valor depositado judicialmente de 

fls. 306, bem como o valor de R$ 73.013,21 (Setenta e três mil, treze reais 

e vinte e um centavos), (valor de fls. 335, dedevidamente atualizado).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26667 Nr: 4651-97.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Cunali Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getulio Vilela de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28103 Nr: 658-12.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oestelog Logistica e Transportes Ltda, Espolio de Odair 

Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodofaixa Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Marcos Lombardi Santanna - OAB:278.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anilson Geraldo Sguarezi - 

OAB:16779/PR, Julio Cesar Coelho Pallone - OAB:16004/PR

 Vistos etc.

Diante da petição às fls. 540 e verso, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL da quantia disponível à fl. 443, devendo o montante ser 

transferido para a conta bancaria: Banco Itaú; Agência nº 0932; Conta 

Corrente nº 45.570-2; Titularidade de Rodofaixa Transportes Ltda; CNPJ nº 

00.672.491/0001-17.

Intime-se.

Após, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62977 Nr: 424-20.2014.811.0018

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Wagner Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DE MATOS DOS SANTOS 

- OAB:64541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO Fabiana Aparecida de Souza como filha de 

Roberto Wagner Machado, fazendo jus ao seu nome e demais direitos 

decorrentes (averbação do nome dos avós paternos), cujo nome da 

autora passará a ser Fabiana Aparecida de Souza Machado, devidamente 

qualificado nos autos.Por consequência, julgo extinto o processo com 

análise de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno o requerido ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais).Com o transito em julgado, oficie-se o Cartório 

em que foi registrada a autora, para que proceda a inclusão do nome do 

pai, bem como dos avós paternos no Registro Civil, servindo-se do 

presente como MANDADO DE AVERBAÇÃO.Após, arquive-se.Às 

providências.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61361 Nr: 3970-20.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Juraci Maria Gruber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42370 Nr: 2800-81.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana da Silva Fonseca Nantes, NdSFN, IdSFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62653 Nr: 112-44.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Nunes Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da embargante para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72054 Nr: 2271-23.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34879 Nr: 2427-21.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Guilherme da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880, 

Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:1553487

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38043 Nr: 2078-81.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35896 Nr: 61-72.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Santos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 
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querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86455 Nr: 5499-69.2016.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KETLYN CAROLINE SCHMID - 

OAB:21200/O

 Certifico, em contato telefônico, o perito nomeado Dr. Oswaldo Akira 

Kishino agendou perícia para o dia 12/03/2019 às 13:00 hs, na Policlínica 

São Vicente de Juara-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95087 Nr: 4154-34.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Fernandes França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eberson Fernandes Butore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Certifico, em contato telefônico, o perito nomeado Dr. Oswaldo Akira 

Kishino agendou perícia para o dia 26/03/2019 às 13:00 hs, na Policlínica 

São Vicente de Juara-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 109517 Nr: 2807-29.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Cesar da Silva Tolovi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana de Souza Rubin - 

OAB:16490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em contato telefônico, o perito nomeado Dr. Oswaldo Akira 

Kishino agendou perícia para o dia 27/11/2018 às 13:00 hs, na Policlínica 

São Vicente de Juara-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28166 Nr: 761-19.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. A Comercio de Lâminas de Aço Ltda-ME., Marcio 

Ranzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaqueu Machado de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Rodrigues de 

Almeida - OAB:11251-MS

 Vistos etc.

Analisando os autos, observo que à fl. 33 o valor fixado do honorário 

advocatício fora deferido em 10% (dez por cento) e a fl. 116 o honorário 

advocatício está em 20% (vinte por cento).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa no sistema INFOJUD e 

intime-se o exequente para readequar o valor do honorário advocatício.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62701 Nr: 163-55.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Mendanha Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG, Rubens Gaspar Serra - OAB:119859/SP

 Vistos etc.

Diante da petição às fls. 181/182, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL em favor do exequente, a quantia disponível à fl. 189, devendo o 

montante ser transferido para a conta bancaria: Banco do Brasil S/A; 

Agência nº 2836-3; Conta Corrente nº 5.780-0; Titularidade de Jorge 

Balbino da Silva; CPF nº 015.477.068-05.

Intimem-se as partes da expedição do alvará, devendo o exequente se 

manifestar em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37747 Nr: 1838-92.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudelidia Alexandrina da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora - OAB:Mat. 1662176

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Sentença formulada por Laudelidia 

Alexandrina da Costa em face do INSS, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Às fls. 152-verso e 153, a autarquia se manifesta alegando que não existe 

execução de sentença, tendo em vista decisão do TRF1ª Região o qual 

anulou a sentença outrora proferida e julgou improcedente o pedido.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, conforme fls. 97 o TRF da 1ª Região anulou a 

sentença de fls. 58/61 julgando improcedente o pedido da exordial.

Assim, o alegando na impugnação merece acolhimento por não fazer 

sentido execução de sentença nestes autos.

 Diante disso, acolho a impugnação de fls. 153 e JULGO EXTINTO o 

processo.

Sem custas.

 Com o transito em julgado, ao arquivo definitivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43651 Nr: 762-62.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manoel Afonso Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Cagnoni Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Zavareze - OAB:10149

 Vistos etc.

Diante da petição retro, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL 

da quantia disponível às fls. 219/220, devendo o montante ser transferido 

para a conta bancaria: Banco do Brasil S/A; Agência n. 2.836-3; Conta 

Corrente nº 20.318-1; Titularidade de Advocacia Prado & Oliveira; CNPJ nº 

10.884.547/0001-50.

Intime-se o embargado para que requeira o que de direito no prazo legal. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28296 Nr: 856-49.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Moraes Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de manifestação da autarquia requerida em que alega 

que conforme os parâmetros da sentença, a mesma entende ser correto o 

valor devido no total de R$ 82.889,97 (oitenta e dois mil oitocentos e 

oitenta e nove reais e noventa e sete centavos).Instada à manifestação, a 

parte autora alegou que a manifestação não merece prosperar, tendo em 

vista que o cálculo correto deve ser feito a partir do indeferimento do 

requerimento administrativo, contudo nestes autos deverá ser a partir do 

ajuizamento da ação, tendo em vista a ausência de requerimento 

administrativo (acórdão de fls. 115/116), totalizando o valor de R$ 

100.181,95 (cem mil cento e oitenta e um reais e noventa e cinco 

centavos).Às fls. 177 fora determinado a remessa dos autos ao contador 

judicial para sanar a divergência entre os cálculos apresentados pelas 

partes.Destarte, ante as irregularidades constatadas nos cálculos 

apresentados pelas partes, REJEITO ambos os cálculos e HOMOLOGO o 

cálculo apresentado pela Contadora Judicial, conforme planilha 

apresentada às fls. 179/180.Após, sendo o crédito inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, em conformidade com o art. 3º, I da 

Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da 

Lei 10.259/01, expeça-se ofício requisitório, via RPV, devendo ser 

encaminhada autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, na forma do art.535, §3º, II do CPC.Cumpridas as 

determinações anteriores, expeçam-se os respectivos alvarás conforme 

solicitado atentando-se a secretaria acerca dos poderes conferidos na 

procuração ao patrono do autor e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo (artigo 450 da CNGC/MT).Após 

o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVEM-SE os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33549 Nr: 1166-21.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Pavaneli Savoine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS ELIANA BESS - 

OAB:8880, Reinaldo Luciano Fernandes - OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo o feito na forma do art. 487, I do NCPC, com 

julgamento de mérito, ante a falta de provas da condição de segurado 

especial.Isento o Autor quanto ao pagamento das custas processuais e 

honorários.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23948 Nr: 1974-94.2007.811.0018

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Alves Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lundia Coutinho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rodrigues Leirião - 

OAB:3669-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Analisando os autos, observa-se que até o presente momento a marcha 

processual deu-se sem a nomeação de curador especial para o inderdito.

Sendo assim, por ser uma faculdade a apresentação da contestação por 

negativa geral, nos termos do art. 752,§2º, CPC/2015, nomeio a Dra. Eliane 

Fuhr como curadora especial do interdito.

Por consequência determino a intimação pessoal da advogada nomeada, a 

fim de que a mesma, caso aceite a nomeação, apresente contestação no 

prazo legal.

Cumprida as determinações acima, voltem-me conclusos para análise do 

petitório de fls. 94.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35896 Nr: 61-72.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Santos Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da petição retro, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL 

em favor do exequente, a quantia disponível às fls. 114/115, devendo o 

montante ser transferido para a conta bancaria: Banco do Brasil; Agência 

nº. 0690-4; Conta Corrente nº 19168-X; Titularidade de Reinaldo Luciano 

Fernandes; CPF sob o nº 271.264.348-80.

Uma vez expedido o alvará, INTIME-SE a parte pessoalmente desta 

decisão.

Serve a presente como Mandado/Ofício.

Após, arquive-se com as cautelas legais.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34453 Nr: 2022-82.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dhilma Yoshie Toshimitsu Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Setsuko Ego Toshimitsu, Patricia Terumi 

Toshimitsu Martins Vieira, Dhalles Kunimitsu Toshimitsu, Myullas Hidemiti 

Toshimitsu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Fabricio Tsuji Ishiki - OAB:13.218/B, Felicio 

Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 Proceder a intimação da parte autora acerca das informações de fls. 

111/112, para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42587 Nr: 3015-57.2011.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Trevo - Yara Brasil Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Bremm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Fronchetti - 

OAB:OAB/RS 25.819, Fabiano Lima de Morais - OAB:OAB/RS 33E596, 

José Altevir Mereth Barbosa da Cunha - OAB:6891-PR, Luiz 

Gustavo Mena Barreto Paiva - OAB:OAB/RS 60.375, Marcos Martins 

- OAB:OAB/ 60.302, Maurício Ayres Ramos - OAB:64.015, Maurício 

Ayres Ramos - OAB:OAB/ 64.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crestiane Andréia Zanrosso 

- OAB:31462/PR, Estevão Ruchinski - OAB:OAB/PR 25.069-A, Glauci 

Aline Hoffmann - OAB:OAB/PR42.569, Luciana Cristiane Novakoski - 

OAB:OAB/PR 40.002

 Intimar o patrono da parte autora para proceder com o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41050 Nr: 1490-40.2011.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Jucoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 Nos termos do artifgo 10 do CPC, impulsiono ao DJE para proceder a 

intimação da parte autoa, para manifestar acerca da petição de fls. 1.407, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 102769 Nr: 8169-46.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da juntada de ofício de ref: 22 

(16/08/2018) para querendo requeira o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43651 Nr: 762-62.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manoel Afonso Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Cagnoni Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Zavareze - OAB:10149

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da executa para manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 9628 Nr: 1212-20.2003.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Junglaus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deni Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para proceder com o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62701 Nr: 163-55.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Mendanha Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG, Rubens Gaspar Serra - OAB:119859/SP

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60306 Nr: 2889-36.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thamar Cristina Santos Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dercio Cobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, procedo nesta 

oportunidade, a intimação da parte requerida para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 5459 Nr: 819-66.2001.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felício Hirocazu Ikeno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alécio Maitan, MARIA APARECIDA PERIN 

MAITAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para proceder com o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64681 Nr: 1974-50.2014.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Marciel Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O J. Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sendo ônus da parte interessada, indefiro o pedido de fls. 100 e determino 

que o autor informe o endereço e qualificação dos confinantes em 10 

(dez) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumprida a determinação, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 

96/97.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33885 Nr: 1470-20.2009.811.0018

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VXM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Diga a autora quanto ao interesse no prosseguimento feito, requerendo o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, diga o Parquet.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55523 Nr: 1734-32.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Florizia Grein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Chamo o feito a ordem para anular a decisão de fls. 114, bem como deferir 

o petitório de fls. 115-verso.

Ademais, considerando que fora interposto recurso de Apelação às fls. 

97/104 em seu duplo efeito (art. 1.012 NCPC), para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Abra-se vista ao apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, § 1º do NCPC).

 Após o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões de tudo 

certificando, ENCAMINHEM-SE os autos ao TRF 1ª Região, com as 

homenagens deste Juízo.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55519 Nr: 1730-92.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Gonçalves Sarilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício pensão por morte devida desde o dia 05/11/2015 (data do 

requerimento administrativo), observado prazo prescricional quinquenal.A 

correção monetária deve observar o novo regramento estabelecido pelo 

STJ no REsp 1.492.221, no qual fixou o IPCA como índice de atualização 

monetária a ser aplicado a todas as condenações judiciais de natureza 

previdenciária. Os Juros moratórios deverão ser aplicados segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97). 

A implantação do benefício deve se dar em 30 dias (obrigação de fazer), 

por aplicação do art. 497 do CPC. Condeno ainda a requerida no 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, nos termos do § 2º e 3º do artigo 85, do Novo Código de 

Processo Civil e da Súmula nº 111 do STJ, contudo, nos termos do art. 3º, 

I, da Lei Estadual 7.603/2001-MT, isento a autarquia do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora.DEFIRO o pedido de tutela antecipada, para o fim de determinar 

o estabelecimento do benefício, nos termos já expressos no dispositivo da 

sentença, em 30 dias. Intimem-se a parte requerente por DJE, bem como a 

requerida devendo ser remetido os autos via postal ao INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social, conforme disposto artigo 412, § 4º e § 5º, da 

CNGC.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70753 Nr: 1664-10.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Triangulo S/A - Tribanco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Chaves Abdalla - 

OAB:17.571-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,63 (Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Três 

Centavos) que foi condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo o valor das custas, R$413,40 (Quatrocentos e 

Treze Reais e Quarenta Centavos) e valor das taxas R$136,23 (Cento e 

Trinta e Seis Reais e Vinte e Três Centavos). Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 97723 Nr: 5502-87.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides José Botelho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Tendo em vista que a parte Executada devidamente citada (fl. 13) deixou 

de oferecer embargos no prazo legal, mantendo-se inerte, expeça-se o 

respectivo RPV, nos termos do Provimento 11/2017-CM.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89066 Nr: 1179-39.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gomes de Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Cumpra-se a decisão de fls. 91, remetendo-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com as homenagens deste 

Juízo.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55037 Nr: 1228-56.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinto Moretto Cavichioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.140/144, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89191 Nr: 1262-55.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREFORTE CONCRETO LTDA, Manoel 

Valdeci da Silva, Gizelda Maria Pereira Braga Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Diante do acordo entabulado entre as partes DEFIRO o pleito de 

suspensão da execução (f. 85/90) nos termos do artigo 922 do CPC, pelo 

prazo estabelecido no pacto para adimplemento da dívida.

Escoado o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de extinção 

pelo cumprimento da obrigação (art. 924, III do CPC).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86603 Nr: 5579-33.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI- Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40866 Nr: 1307-69.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DPdEdMGdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 SENTENÇA

 Trata-se de “Ação de Alimentos” movida por RAFAEL HENRIQUE DA 

SILVA representado por sua genitora SIDNÉIA RIBEIRO VASCONCELOS 

em face de CARLOS ROBERTO DA SILVA, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro as partes apresentaram termo de acordo extrajudicial 

(fl. 128), requerendo a homologação.

Instado a manifestar o Ministério Público não se opõe a homologação (f. 

132).

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

As partes são legítimas e possuem interesse de agir, na medida em que a 

intervenção judicial que pretendem consiste em formalidade necessária à 

legitimação e eficácia do pactuado, inclusive perante terceiros.

Ademais, estando elas bem representadas e cuidando-se de direitos 

plenamente disponíveis, razão não há para deixar de homologar o acordo 

firmado entre as partes.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades 

apresentado às f. 48, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

cujas cláusulas passam a fazer parte integrante da presente sentença, 

EM CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Por fim, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Sem custas e honorários, ante a justiça gratuita.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 115581 Nr: 5409-90.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado, Silvio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson da Matta, Maria Conceição Parra da 

Matta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69941 Nr: 1252-79.2015.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Augusto da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso. Caso necessário será cobrado complementação da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83811 Nr: 4015-19.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Abra-se vista a parte Apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ex vi artigo 1.010, §1º do CPC.

Após o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões de tudo 

certificando, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88508 Nr: 924-81.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Rodrigues Neto, Flavio Valerio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/O

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60236 Nr: 2818-34.2013.811.0018

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herbiton Hormung, Aparecida Martins Hormung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elezeel Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

I - Recebo os autos no estágio em que se encontra.

II - Indefiro o pedido de f. 586, tendo em vista que em momento algum o 

advogado da parte requerente foi obstado de acessar os autos. Ademais, 

decisão judicial se cumpre, e quem não concorda, recorre!

 Ora, não há necessidade de preclusão da decisão interlocutória para o 

seu efetivo cumprimento, sob pena de toda petição ensejar a suspensão 

do processo, o que evidentemente é um absurdo.

III - Considerando que nos autos código 63893, em trâmite nesta Vara, 

possui decisão liminar preclusa em sentido totalmente oposto a deferida 

nestes autos, SUSPENDO os efeitos da decisão de f. 227/228.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76659 Nr: 555-24.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Vicente do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Picin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

quanto a petição do executado de redução da penhora, pugnando o que 

entender de direito.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 91881 Nr: 2597-12.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Boer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Prado Ruiz, Espolio de Lídia 

Maria Ferro Prado Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Araujo Silva - 

OAB:4876-A/MT, Jheth Jeanne Martins da Silva Araujo - 

OAB:11.160-B

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 25382 Nr: 3447-18.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Juara Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Brito Pinto, Alvaro Pinto Neto, José 

dos Santos Neto, Simone Ponzio dos Santos, Hildebrando José Pais dos 

Santos, Cesar Brito Pinto, Ilma Pais dos Santos, Braz Freitas Azambuja, 

Vita Azambuja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Batista de Lima Neto - 

OAB:7525/MT, WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - 

OAB:14614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:13967, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT, José 

dos Santos Neto - OAB:3.677-A, Jose dos Santos Neto - OAB:63477

 Intimar os patronos da parte autora, para querendo, oferecer 

contrarrazões aos Recursos de Apelação fl.1.703/1.750, fl.1.751/1.807 e 

fl.1.843/1.867, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39396 Nr: 3416-90.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Municipal em face de Banco Safra S/A, visando o recebimento da dívida 

espelhada nas CDA’s de f. 11-12.

Entre um ato e outro, à f. 58, a parte exequente requereu a extinção da 

execução alegando que a parte executada liquidou a dívida objeto desta 

ação.

É o breve relatório. Decido.

Considerando que a parte exequente informou o pagamento da dívida 

executada, a extinção do processo é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO por sentença EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

desconstituindo eventuais penhoras realizadas neste feito.

Custas pela parte executada.

Sem prejuízo, certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82324 Nr: 3106-74.2016.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 

- OAB:16164

 Intimar patrono da parte requerida para se manifestar sobre laudo pericial 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 97462 Nr: 5382-44.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o medico perito nomeado neste feito Dr. Oswaldo 

Akira, entrou em contato e designou a data de 04.12.2018, às 13 horas 

para realização de pericia. Devendo a Parte comparecer com todos os 

exames já realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 102256 Nr: 7893-15.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o medico perito nomeado neste feito Dr. Oswaldo 

Akira, entrou em contato e designou a data de 11/12/2018 , às 13 horas 

para realização de pericia na Policlinica São Vicente. Devendo a Parte 

comparecer com todos os exames já realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 98352 Nr: 5810-26.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o medico perito nomeado neste feito Dr. Oswaldo 

Akira, entrou em contato e designou a data de 18/12/2018 , às 13 horas 

para realização de pericia na Policlinica São Vicente. Devendo a Parte 

comparecer com todos os exames já realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 109217 Nr: 2644-49.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Dambróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o medico perito nomeado neste feito Dr. Oswaldo 

Akira, entrou em contato e designou a data de 15/01/2019, às 13 horas 

para realização de pericia na Policlinica São Vicente. Devendo a Parte 

comparecer com todos os exames já realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78293 Nr: 1210-93.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildeu Custodio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o medico perito nomeado neste feito Dr. Oswaldo 

Akira, entrou em contato e designou a data de 29/01/2019, às 13 horas 

para realização de pericia na Policlinica São Vicente. Devendo a Parte 

comparecer com todos os exames já realizados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 13920 Nr: 2197-52.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erminio Vendruscolo, Enelita Maria Roggia Vendruscolo, 

Mildo Ari Vendruscolo, Maria Goret Vendruscolo, Ledo Vendruscolo, Leda 

Maria Cavalheri Vendruscolo, Vilda Galante Vendruscolo, Olga Guzella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Américo Abegg, Terezinha Pereira 

Abegg, Clarismundo Silva dos Santos, João Carlos Bombonato, Valdevino 

Dias dos Santos, Maria Regina Salviano dos Santos, Tania da Luz de 

Amorim Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ari Vendruscolo - 

OAB:24736/PR, Mauricio Odladen Aguiar - OAB:21.783-PR, Valéira 

Olszevski Lautenschlager - OAB:19.798 PR, VALERIA OLSZEVSKI 

LAUTENSCHLAGER - OAB:19789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Luiz Sergio 

Rossi - OAB:10089-A MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Intimar os patronos das partes quanto a data, horário e local para 

instalação dos trabalhos periciais e vistoria técnica, sendo o dia 

24.10.2018 às 08h00, no Fórum da Comarca de Juara, conforme 

fl.1.636/1638.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 15895 Nr: 1545-98.2005.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandyr Barros de Carvalho Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Vera Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT, Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Intimar o patrono das partes para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.1148/1150, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72396 Nr: 2402-95.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o medico perito nomeado neste feito Dr. Oswaldo 

Akira, entrou em contato e designou a data de 14/05/2019, às 13 horas 

para realização de pericia na Policlinica São Vicente. Devendo a Parte 

comparecer com todos os exames já realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35851 Nr: 16-68.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Brando dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, Marcos Vinicius Lucca Boligon - OAB:12099, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.237/238, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-80.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

KARINE DE GOIS CONRADI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 18/09/2018 09:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-51.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

FABIO ALVES DONIZETI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 18/09/2018 08:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-20.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (REQUERENTE)

ROBSON DUPIM DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 18/09/2018 08:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-26.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SILVIO CARDOZO GOLOMBIESKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Audiência conciliação redesignada para 30/10/2018 08:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-93.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SILVIO CARDOZO GOLOMBIESKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Audiência conciliação redesignada para 30/10/2018 08:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-32.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (ADVOGADO(A))

MEIRE APARECIDA RODRIGUES MOLINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAPA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 25/09/2018 09:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64549 Nr: 1872-28.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rene Lara Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Declaro encerrada a instrução. Vistas às partes para apresentarem 

alegações finais. Após, venham os autos conclusos para sentença.

CUMPRA-SE.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80886 Nr: 2383-55.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Ré Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 “Vistos, etc. Homologo a desistência das testemunhas. Abram-se vistas 

às partes para apresentar memoriais escritos no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Tácila Barbieri, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80917 Nr: 2419-97.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Homologo o pedido de desistência das testemunhas. Considerando a 

apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, intime-se a 

defesa para apresentar seus memoriais.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1000797-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

UIARA DE SOUZA GAMA (EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE JUINA (EXECUTADO)

LUIS FELIPE AVILA PRADO (ADVOGADO(A))

 

INTIMEM-SE AS PARTES ACERCA DO BLOQUEIO DE VALORES 

REALIZADO NO ID 15001542, NOS TERMOS DA DECISÃO DE ID 14739462.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000531-21.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PAULO NAVA (AUTOR(A))

LEIDIANE CORREIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000531-21.2017.8.11.0025. AUTOR(A): 

ANDERSON PAULO NAVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer manejada por Anderson Paulo 

Nava, com finalidade de compelir o Estado de Mato Grosso a prestar de 

modo pleno a garantia constitucional de acesso universal à Saúde, 

esculpida no art. 196 da Carta da República. De acordo com a exordial, o 

autor, ao tempo do ajuizamento da ação, encontrava-se internado em UTI 

deste município, com diagnóstico TCE grave, fratura fechada de úmero, 

necessitando de remoção urgente para Capital, via transporte aéreo, para 

avaliação médica com especialista em neurocirurgia. Recebida a inicial, foi 

apreciada e deferida a tutela de urgência, bem como determinada a 

citação do requerido e a remessa do feito ao NAT-JUS para emissão de 

parecer. Citado o requerido apresentou contestação (id. n. 8288928), 

alegando em preliminar, ilegitimidade passiva, já que o princípio da 

descentralização da prestação de saúde, entre os entes da Federação, 

incumbiria ao ente municipal o dever de fornecer ao autor tratamento em 

UTI e tudo que for necessário para o restabelecimento de sua saúde em 

razão da PPI. No mérito, limitou-se o defendente a dizer que multas 

cominatórias (astreintes) não deveriam ser aplicadas na asseguração de 

direitos prestacionais ao cidadão, porque existiram outros mecanismos 

mais eficazes à coercibilidade da medida, bem como repetiu a surrada 

argumentação da separação de Poderes, do respeito à autonomia 

governamental para definição da execução de políticas públicas, bem 

como da necessária observância da limitação orçamentária e o 

comprometimento das riquezas públicas nos casos de imposição judicial 

de despesas públicas sem previsão. Instado a se manifestar, o Ministério 

Publico opinou pela procedência da ação – id. 12597486. Eis o relato do 

que importa. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria posta em discussão nos 

autos é, na dicção do legislador processualista, eminentemente de direito, 

o que justifica o julgamento direto da lide, sem necessidade de dilação 

probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC e sob a orientação do 

princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII 

da CR/88). Passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

na peça defensiva. O requerido suscita sua ilegitimidade para figurar no 

polo passivo ao argumento de que seria o Município de Juína o ente 

responsável pelo fornecimento de UTI e avaliação com especialista em 

neurocirurgia, em virtude da Programação Pactuada Integrada da 

assistência em saúde, apesar das alegações expendidas a razão não lhe 

assiste. Embora haja a PPI da qual o município faz parte, é certo que, sua 

atuação é limitada e a especialidade (neurocirurgia) que o autor 

necessitava é considerada de alta complexidade cuja responsabilidade é 

do ente estadual fornecê-la. Além disso, a Carta Magna é clara ao imputar 

o dever do Estado latu sensu na obrigação de garantir a todos o direito à 

saúde, de acordo com o seu art. 196, isto significa dizer que, a 

incumbência de zelar pela saúde é respectivamente da União, Estado e 

Municípios. Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Percebe-se, portanto, a nítida intenção do legislador de garantir a todos os 

cidadãos o direito à saúde. E não poderia ser diferente, pois o bem aqui 

tutelado é a dignidade a vida, ou seja, o bem de maior proteção no 

ordenamento jurídico brasileiro. Ainda, o posicionamento da jurisprudência 

é pacífico no sentido da responsabilidade solidária entre os entes da 

federação. Transcrevo julgado do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. 

ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

(...) 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de 

responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem 

jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 

1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do 

Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis 

à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio 

sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento 

pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da 

causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO 

AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (RE 724292 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL; Relator(a): Min. 

LUIZ FUX; Julgamento: 09/04/2013; Órgão Julgador: Primeira Turma)-Grifei- 

Cito aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 

ESPECIAL AMENOR HIPOSSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS. POLO PASSIVO. COMPOSIÇÃO ISOLADA OU 

CONJUNTA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO STF. 

NECESSIDADE DO INSUMO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Estado - as três 

esferas de Governo - tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, 

indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, 

conforme inteligência dos arts. 1º, 5º,caput, 6º, 196 e 198, I, da 

Constituição da República. 2. Trata-se de obrigação solidária decorrente 

da própria Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições 

feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde - 

SUS -, não afasta a responsabilidade do demandado de fornecer 

medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem deles necessite. 3. A 

solidariedade obrigacional entre os entes federados, contudo, não enseja 

a formação litisconsorcial passiva necessária, cabendo à parte autora 

escolher contra quem deseja litigar para obter o fornecimento do fármaco 

pleiteado. (RE 855.178/PE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/03/2015, 

Repercussão Geral - mérito, DJe 16/03/2015). 4. A ausência de previsão 

do medicamento/insumo em protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas 

do Ministério da Saúde não tem o condão de eximir os entes federados do 

dever imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode admitir 

que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior 

hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais do cidadão. (...) 7. 

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp 

1574773 / PI; Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA (1160); T1 - PRIMEIRA 

TURMA; Data da Publicação/Fonte DJe 04/05/2017) –Grifei- Nesse 

diapasão, a parte pode demandar contra um ou outro, haja vista a 

responsabilidade solidária dos entes federativos, razão porque desacolho 

a prefacial suscitada. Prosseguindo, ao se compulsar a lide, verifica-se 

que a questão posta à baila é comum a um sem número de ações judiciais 

dessa mesma natureza, em que se coloca o Judiciário na função de 

garantidor das prestações públicas fundamentais consagradas no texto 

constitucional de 88, mas que notoriamente estão a léguas de serem 

efetivamente realizadas na completude e na extensão asseguradas pelo 

constituinte. Ao lado da educação, talvez seja a Saúde Pública, o maior 

entrave a impedir que o Brasil cresça como nação desenvolvida e 

civilizada, porque, a par dos grandes saltos de modernização e expansão 

econômica experimentados nas últimas décadas, é indiscutível que a 

população ainda morre aos píncaros de doenças que, chegou-se a 

acreditar, estavam erradicadas há mais de século, mas tornaram a 

perturbar a consciência coletiva nacional. De outro lado, a incapacidade 

de resolução do problema a curto prazo é óbvia e não há como se 

esconder tal fato, bastando, por exemplo, que se apure a quantidade de 

medidas judiciais que são ajuizadas cotidianamente a fim de garantir a 

algum necessitado a oferta de remédios, de leitos, de um mínimo, enfim, de 

tratamento médico. E nesse entrechoque de valores – vida, dignidade 

humana X possibilidade orçamentária e autonomia dos poderes estatais – 

se encontra o jurisdicionado, o paciente, o idoso necessitado – como na 

hipótese dos autos – que precisa, sem sombra de dúvidas, da intervenção 

judicial para lhe garantir um mínimo de dignidade a lhe permitir um 

crepúsculo de vida íntegro. Entretanto, e aqui a meu juízo está o ponto 

nevrálgico da questão, há que se perquirir até onde se estende a 

legitimidade/autoridade do Poder Judiciário no exercício do controle das 

políticas públicas estatais. A discussão que se trava entre a calamidade 

da saúde pública e os limites a que se encontra adstrito o Judiciário na 

apreciação de questões relativas a esse tema nada tem de noviça ou de 

incomum, na medida em que as agruras da administração do sistema de 

saúde são já bastante longevas. E aqui, faça-se o parênteses para se 

reconhecer que, não obstante a situação ser caótica, não se pode negar 

que em termos de gestão e organicidade o sistema melhorou em muito, 

assim como é inegável que em determinadas espécies de serviços e 

procedimentos, o SUS é referência de qualidade e de vanguardismo. 

Todavia, ainda que não me seduza a ideia de que no entrechoque entre 

direitos individuais e prestações coletivas de natureza fundamental, deva 

sempre prevalecer a emergência, sem ponderação acerca das 

consequências dessa escolha judicial, no caso em tela, a mim parece 

estar bem delineada a omissão estatal, que, injustificadamente, forçou o 

ajuizamento da demanda em análise. Ora, se há prescrição médica 

afirmando que o favorecido necessita de remoção urgente para Capital, 
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via UTI aérea, a fim de ser avaliado por especialista em neurocirurgia em 

face do seu grave quadro clínico, se ela é, na hipótese, emergencial e se 

não existe demonstração de violação da prioridade de outros pacientes na 

fila de espera para receber o mesmo tratamento, então, de fato, não é 

tolerável a omissão, por pura e simples desídia ou desinteresse estatal. 

Daí porque entendo ser justa e adequada a escolha pela garantia do direito 

individual reclamado pelo autor, que não se mostra incompatível, nem 

conflitante com qualquer direito social coletivo que devesse ser prestado 

ou assegurado pelo Estado e estivesse ameaçado, pelo deferimento da 

ordem judicial em comento. Sobre o tema, colhe-se da sempre lembrada e 

festejada decisão proferida pela Suprema Corte, no julgamento da ADPF 

nº 45: "É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções 

institucionais do Poder Judiciário – e nas desta Suprema Corte em especial 

– a atribuição de formular e implementar políticas públicas, pois nesse 

domínio, o encargo reside, primeiramente, nos Poderes Legislativo e 

Executivo. Tal incumbência no entanto, embora em bases excepcionas, 

poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais 

competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre 

eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e 

integridade de direitos individual e/ou coletivos impregnados de estatura 

constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo 

programático." (STF. ADPF – 45 MC/DF. Rel. Min. Celso de Mello). Desse 

modo, forte na concepção de que ao Judiciário cabe a função de 

garantidor da ordem jurídico-constitucional, e constatando que a pretensão 

judicializada nem é supérflua, nem tampouco se trata de situação em que 

se deva realizar a chamada “escolha trágica” entre garantir a prestação 

individual ou assegurar o funcionamento do serviço como um todo, 

inexistindo, assim, espaço para o discurso da adoção do princípio da 

reserva do possível, não tenho dúvidas de que a solução do caso em tela 

somente possui um caminho. Assim sendo, comprovada a 

necessidade/utilidade/urgência na concessão da medida requestada, 

confirmo a antecipação dos efeitos da tutela deferida no início da 

demanda, para determinar ao Estado de Mato Grosso, a prestação de 

fazer consistente na remoção do paciente à Capital, via UTI aérea, para 

avaliação com médico especialista em neurocirurgia, garantindo-se todos 

os meios necessários para a consecução da ordem imposta. Ante ao 

exposto, JULGO PROCEDENTE a ação cominatória em riste, para condenar 

o requerido ESTADO DE MATO GROSSO a providenciar a remoção do 

paciente à Capital, via UTI aérea, para avaliação com médico especialista 

em neurocirurgia, bem como dispensar todo tratamento necessário para 

recuperação de sua saúde, confirmando a decisão proferida em sede de 

antecipação de tutela, nos termos do art. 487, I, CPC. Após o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE com as anotações de estilo, ficando desde já 

autorizado o desarquivamento do feito sem ônus, dentro do prazo de seis 

meses, para a parte que deseje requerer o cumprimento da sentença. Sem 

custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88947 Nr: 3102-55.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FL. 162.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96917 Nr: 5389-54.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCS, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO OFÍCIO DE FL. 180.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81524 Nr: 1182-80.2011.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GOUVEIA, GREZIELLI REGINA DE 

ALMEIDA POMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA APARECIDA ALVIANO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 O MM. Juiz deliberou: “Em juízo de saneamento / organização do feito e 

constatando que as provas requeridas pela parte autora dos embargos 

não constituem-se em fatos controvertidos na lide, primeiro porque os 

pagamento alegadamente feito foram confirmados pela embragada, em 

segundo lugar por que não encontrara o argumento inicial de que não 

realizou movimentação de gado do período do arrendamento objeto do 

litigio, tornando despicienta a produção da prova neste sentido. Em outro 

passo quanto a pedido de substituição da testemunha , assinala o artigo 

455 do NCPC, que o ônus da intimação das testemunhas é da parte e não 

do juízo, somente se justificando a diligencia judicial quanto aquele 

efetivamente e comprovadamente intimado, se omitir de comparecer ao ato 

judicial que não é a hipótese dos autos. Sento assim rejeito ambos os 

pedido de produção de prova, dou por encerrada a instrução processual, 

e abro as partes o prazo sucessivo do artigo 364 § 2° do NCPC, para 

apresentação de memoriais escritos independente de nova intimação. 

Saem as partes intimadas .

 Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123317 Nr: 3436-50.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA PINTO PERIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAHATMA GARCIA JOAQUIM - 

OAB:17.723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a 

requerida a promover a revisão da RMI do benefício auferido pela autora 

(NB nº 164.891.507-5), devendo este ser calculado considerando, na 

base de cálculo, o salário de contribuição do instituidor do benefício, no 

valor de R$2.000,00 (dois mil reais), pelo período trabalhado entre 

30/10/16 e 04/12/2016, bem como para condenar o réu ao pagamento da 

diferença das parcelas vencidas, respeitada a prescrição 

quinquenal.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I do CPC. Considerando a condenação versa sobre o 

pagamento de benefício previdenciário, há que se aplicar o recente 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no RE 870.947-SE (rel. 

Min. Luiz Fux), que corresponde ao Tema 810 da Repercussão Geral, 

fixando os juros da Lei 11.960/2009, vencidos da citação (art. 405 do 

Código Civil); correção monetária, do vencimento de cada parcela, pelo 

IPCA-E a contar de 30 de junho de 2009, quando entrou em vigor a tal 

norma. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001.Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Juína/MT, 27 de 

agosto de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 104744 Nr: 4894-73.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE ÀS FLS. 65/66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 16176 Nr: 1354-03.2003.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER NORTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:OAB/MT 18.287, José Esteves de Lacerda Filho - 

OAB:2.492-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7.928/MT, MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682, MILTON TAMURA - OAB:10.447/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DECURSO DE PRAZO 

(FL. 153 ) PARA A PARTE EXECUTADA MANIFESTAR ACERCA DA 

PENHORA REALIZADA À FL. 151.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 38462 Nr: 2362-73.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ ARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA ACERCA DAS 

PENHORAS DE VEÍCULOS REALIZADA ÀS FLS. 68/73, BEM COMO PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122060 Nr: 2646-66.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARQUES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na ação resolutória para:(a)reconhecer a inadimplência do requerido e por 

consequência decretar a resolução do compromisso de compra e venda 

ajustado entre as partes, retornando-as ao seu estado anterior à 

celebração do negócio;(b)condenar o requerido ao pagamento de perdas 

e danos pelo uso do veículo até a sua devida restituição, cujo valor deverá 

ser apurado em sede de liquidação de sentença; (c) imitir a requerente na 

posse do veículo marca Mercedez Benz, modelo L 2325, 1900T252C, ano 

1993/93, cor branca, placa NBE2886/RO, chassis nº 9M386384PB972816, 

COD/RENAVAM 136727476, determinando a respectiva expedição de 

mandado de reintegração de posse, cujo local de apreensão deverá ser 

indicado pela requerente.Para execução da ordem, com o fim de impedir o 

registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no 

sistema RENAVAM, como também a sua circulação, promova-se o 

bloqueio do veículo, por meio do sistema RENAJUD.Caso o veículo seja 

apreendido, expeça-se mandado de restituição à autora e, empós, 

promova-se a baixa da constrição.Havendo a devida a apreensão, seja 

promovida a sua imediata restituição à autora.Em vista da sucumbência do 

demandado, condeno-o no pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Juína-MT, 27 de agosto de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112608 Nr: 3970-28.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO ALVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB-MT 17.555-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

vestibular, nos termos do artigo 487, I do NCPC, e, de consequência, 

determino a revisão do contrato firmado, excluindo a cobrança da tarifa de 

abertura de crédito (TAC), no valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte 

reais).Rejeito todas as demais pretensões e teses esgrimidas na 

inicial.Diante da sucumbência ínfima do réu, condeno o autor quanto ao 

pagamento dos ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, 

os quais, com fundamento no artigo 85 do CPC, arbitro em 10% sobre o 

valor dado à causa, suspensa a cobrança ante ao deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita.Preclusa a via recursal, e nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas de estilo, observadas as formalidades 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Juína/MT, 28 de agosto de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 35285 Nr: 3673-36.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUNIGA & SILVA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 [...]).Superada a questão de forma, no que pertine ao mérito da alegação, 

o simples folhear dos autos já permite aquilatar que inocorreu a prescrição 

intercorrente alegada na defesa da executada, uma vez que apesar do 

longo tempo de tramitação do feito, sem resultado efetivo na localização 

concreta da devedora e de seus bens, houve tentativa de intimação por 

meio de oficial de justiça (fls. 11) a qual foi infrutífera e logo após o 

credor/exequente pugnou pela citação por edital (fls.21) no ano de 2008, 

não dando assim o lapso temporal de 5 anos uma vez que a CDA n° 

003468/06 foi constituída (fl.04) no ano de 2005 e a citação por edital no 

ano de 2008, o que leva a concluir que ao contrario do alegado em sede 

de defesa não ocorreu a Prescrição expressa no artigo 174 CTN, nem 

tampouco se pode falar de Prescrição Intercorrente na medida em que o 

Estado tratou sistematicamente em buscar a satisfação de seu crédito, 

indicando bens formulando pedidos de constrição, enfim atuando de modo 

a alcançar o patrimônio do devedor. Por fim, afasta-se a tese de 

inconstitucionalidade do ICMS garantido, na medida em que a discussão a 

cerca da chamada substituição tributaria progressiva (ou para frente) já 

foi objeto de decisão em sede vinculante pela Suprema Corte, 

rejeitando-se o argumento de se tratar de antecipação ao fato gerador, o 

que põe por terra o argumento defensivo. Desse modo, rejeito a exceção 

de executividade alegada pelo curadora dativa da ré revel, não havendo 

que se falar em ônus sucumbenciais na exceção quando não houver 

encerramento da fase procedimental, já que se cuida de incidente 

processual processado nos próprios autos.Em prosseguimento, Intime-se 

o exequente no prazo de 5 dias para requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito. Ás providencias. Juína - MT, 27 de Agosto 

de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93613 Nr: 1755-50.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL NALESSO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALAXIA MOTOCENTER LTDA, MOTO HONDA 

DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE GASPARELO SANTI - 

OAB:12.250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, 

MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - OAB:OAB/SP 156.347

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais bem 

como honorários advocatícios da parte contrária que fixo em 10% sobre o 

valor da causa (CPC, art. 85, §2º), ficando suspensa sua exigibilidade em 

razão da gratuidade da justiça conferida ao demandante.Transitada em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.P.I.C.Às 

providências.Juína/MT, 24 de agosto de 2018.FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120870 Nr: 1930-39.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO QUILICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Portanto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão verbalizada 

na exordial para condenar a demandada a indenizar a servidão de 

passagem das torres de distribuição de energia elétrica na propriedade do 

autor, fixando o valor da compensação em R$ 31.000,00, cuja correção 

monetária e juros de mora devem ser aplicados a partir da elaboração do 

laudo de avaliação, ex vi das Súmulas n. 581/ST e 67/STJ.Rejeito os 

demais pleitos.Nos termos do que salientou a demandada em sede de 

impugnação preliminar, o valor da causa deve corresponder ao montante 

do proveito econômico que a parte busca com a causa, razão porque, 

usando da prerrogativa inserta no art. 293, § 3 0 do NCPC, retifico de 

ofício o valor da causa, arbitrando-o em R$ 227.000,00, montante sobre os 

quais deverão ser recolhidas as custas finais e incidida a verba 

sucumbencial.Custas processuais e honorários de sucumbência, 

arbitrados em 10% sobre o valor retificado da causa, que pela 

sucumbência recíproca fixo nas seguintes proporções: 65% das custas 

pelo autor e 35% pelo réu, compensando-se, quanto ao autor o valor já 

antecipado e invertendo-se essa fração quanto ao direito à verba 

sucumbencial.Transitada em julgado, realizado o cumprimento do comando 

sentencial, ao arquivo, com as devidas baixas.Juína/MT, 14 de agosto de 

2018.FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100119 Nr: 1439-03.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA, MARCELO GHERMAND DE QUEIROZ, CARLOS IVAN MULLER 

CORACINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI & CIA LTDA., COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZA RODRIGUES TIEPO - 

OAB:24427/O, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:OAB/SP 210.738, BRUNO GARCIA PERES - OAB:OAB/MT 14.280-B, 

PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, RAFAEL NEPOMUCENO 

DE ASSIS - OAB:OAB/MT 12.093-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:OAB/MT 11.858-A

 ntimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46820 Nr: 535-56.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANACLETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO FERREIRA BELLER, 

ESPÓLIO DE ANTÔNIO BELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:17815/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 Nos termos da Decisão de fls.240/241, INTIME-SE a Parte Autora para que 

no prazo de 15 (Quinze) dias, indique assistente técnico e apresente os 

quesitos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82840 Nr: 2849-04.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCR, MCR, MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT, LUIZ 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:82.823/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIVAGO DIAS 

MENDES, para devolução dos autos nº 2849-04.2011.811.0025, Protocolo 

82840, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107753 Nr: 1453-50.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICARIO HUGO DALPOZZODE OLIVEIRA 

FILHO, JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:12457

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

21/09/2018, às 15h00 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 
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Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112313 Nr: 3781-50.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAERTE APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

29/09/2018, às 16h30 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123434 Nr: 3514-44.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL LUIZ MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

21/09/2018, às 16h30 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96690 Nr: 5155-72.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MONTEIRO REIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

12/09/2018, às 16h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101741 Nr: 2723-46.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

27/09/2018, às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117144 Nr: 8251-27.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA FRANCIOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

17/09/2018, às 17h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 
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precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126218 Nr: 80-13.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER STEINDORFF GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

10/09/2018, às 15h00 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 118539 Nr: 576-76.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DALLA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

19/09/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101951 Nr: 2903-62.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO IZIDORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

28/09/2018, às 14h30 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 90178 Nr: 4471-84.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI LEONEL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

24/09/2018, às 16h00 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132974 Nr: 4455-57.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ BARBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - 

OAB:12603

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

17/09/2018, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;
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IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 39725 Nr: 4241-18.2007.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER KENEDI RECH, ALCISO OLIANE, 

IZAQUIEL DE CARVALHO PERES, ARIVONIL BASTIANNI COSTA, VALDIR 

DE BONA SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT, SELMA PINTO DE 

ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

DEFIRO a cota ministerial de f. 487, e considerado que os acusados Valdir 

de Bona Sartor e Jader Kenedi Rech não cumpriram as condições 

estabelecidas da suspensão condicional do processo, REVOGO a benese 

concedida e para tanto, DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e 

JULGAMENTO para o dia 05/09/2018, às 16h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89772 Nr: 4026-66.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283

 Vistos,

REJEITO a preliminar de inépcia da denúncia, isso porque não noto vícios a 

serem sanados, uma vez que a peça acusatória apresenta de forma clara 

e objetiva todos os elementos, conforme preceitua o art. 41 do CPP.

Aliás, traz a narrativa dos fatos, delimitando o tempo e o espaço, e 

inclusive, aponta data, horário e lugar, e detalha as circunstâncias da 

ocorrência do crime, aparentemente, praticado pelo acusado.

Nessa perspectiva, não vislumbro prejuízo ao pleno exercício da ampla 

defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

28/09/2018, às 17h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

INTIMEM-SE as testemunhas e os acusados;

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137407 Nr: 1489-87.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUÍLLIO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Ante o exposto, com fulcro no art. 7º, I, “b”, do Decreto n. 9.246/2017, e 

considerando a reincidência do recuperando Duíllio da Silva Oliveira, 

CONCEDO a COMUTAÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE 

remanescentes em UM QUARTO.Assim, PROCEDA-SE a realização de 

NOVO CÁLCULO, observando-se a regressão de regime, bem como a 

comutação das penas ora concedidas.Após, VISTA à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, conforme Resolução n. 113/2010 do 

CNJ e CONCLUSOS para deliberação.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89772 Nr: 4026-66.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283

 DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

28/09/2018, às 17h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92039 Nr: 66-68.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA NOMEADA, DRA. ANDREIA OLIVEIRA LIMA 

PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR, 

CONFORME DETERMINADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132974 Nr: 4455-57.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ BARBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - 

OAB:12603

 DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

17/09/2018, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 39725 Nr: 4241-18.2007.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADER KENEDI RECH, ALCISO OLIANE, 

IZAQUIEL DE CARVALHO PERES, ARIVONIL BASTIANNI COSTA, VALDIR 

DE BONA SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT, SELMA PINTO DE 

ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Código de rastreabilidade: 81120183610696

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 39725.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - BRASNORTE ( TJMT )

Data de Envio: 25/08/2018 15:09:51

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INTIMAR A PARTE RÉ PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89772 Nr: 4026-66.2012.811.0025
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283

 Código de rastreabilidade: 81120183610700

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 89772.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - COTRIGUAÇU ( TJMT )

Data de Envio: 25/08/2018 15:19:38

Assunto: META 02 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INTERROGAR A PARTE RÉ E INTIMAR DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132974 Nr: 4455-57.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ BARBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - 

OAB:12603

 Código de rastreabilidade: 81120183610702

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 132974.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 25/08/2018 15:25:55

Assunto: META 01 - - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INTERROGAR A PARTE RÉ E INTIMAR DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137407 Nr: 1489-87.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUÍLLIO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 471/472, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137481 Nr: 1551-30.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALBUQUERQUE DA ANUNCIAÇÃO, 

MARCELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos,

INTIME-SE o Advogado do acusado Marcelo de Oliveira para apresentar 

defesa preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126218 Nr: 80-13.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER STEINDORFF GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

10/09/2018, às 15h00 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 21966 Nr: 2231-06.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBERSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA PIRES CORREA 

ARAUJO - OAB:OAB/RO 3164

 Código de rastreabilidade: 81120183610709

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 21966 - ARIPUANA-MT.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ARIPUANÃ ( TJMT )

Data de Envio: 25/08/2018 15:35:03

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR A TESTEMUNHA DE DEFESA/AUTOR

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101741 Nr: 2723-46.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO SILVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183610711

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 101741.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - BRASNORTE ( TJMT )

Data de Envio: 25/08/2018 15:42:05

Assunto: META 02 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 21966 Nr: 2231-06.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBERSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA PIRES CORREA 

ARAUJO - OAB:OAB/RO 3164

 Código de rastreabilidade: 81120183610705

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 21966 - BURITIS-RO.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: BUR - Cartório Distribuidor ( TJRO )

Data de Envio: 25/08/2018 15:33:03

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INTERROGAR A PARTE RÉ E INQUIRIR A 

TESTEMUNHA DE DEFESA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107753 Nr: 1453-50.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICARIO HUGO DALPOZZODE OLIVEIRA 
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FILHO, JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:12457

 DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

21/09/2018, às 15h00 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 55010 Nr: 1292-16.2010.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADINOR FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183610747

Documento: ALVARA ELETRONICO 391653-7 - 2018.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Departamento de Depósitos Judiciais ( TJMT )

Data de Envio: 25/08/2018 16:45:09

Assunto: ENVIO DE ALVARÁ ELETRÔNICO E GUIA DE CUSTAS 

PROCESSUAIS E DECISÃO PARA QUE SEJA EFETUADO O DESCONTO DO 

VALOR DA CUSTAS DO VALOR DA FIANÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126218 Nr: 80-13.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER STEINDORFF GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183610699

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 126218.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Ofício Distribuidor, Contador, Partidor e Depositário Público ( 

TJPR )

Data de Envio: 25/08/2018 15:15:30

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DO AUTOR

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 118539 Nr: 576-76.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DALLA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Código de rastreabilidade: 81120183610722

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 118539.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PEIXOTO DE AZEVEDO ( TJMT 

)

Data de Envio: 25/08/2018 16:00:28

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117144 Nr: 8251-27.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA SILVA FRANCIOZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Código de rastreabilidade: 81120183610714

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 117144.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - VÁRZEA GRANDE ( TJMT )

Data de Envio: 25/08/2018 15:48:29

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112313 Nr: 3781-50.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAERTE APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183610715

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 112313.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - ARIPUANÃ ( TJMT )

Data de Envio: 25/08/2018 15:51:19

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123434 Nr: 3514-44.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL LUIZ MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183610719

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 123434.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PEIXOTO DE AZEVEDO ( TJMT 

)

Data de Envio: 25/08/2018 15:55:45

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96690 Nr: 5155-72.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MONTEIRO REIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183610712

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 96690.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 25/08/2018 15:45:25

Assunto: META 02 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INTERROGAR A PARTE RÉ E INQUIRIR TESTEMUNHA 

DE DEFESA

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101951 Nr: 2903-62.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO IZIDORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183610716

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 101951.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - BRASNORTE ( TJMT )

Data de Envio: 25/08/2018 15:53:19

Assunto: META 02 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INTERROGAR A PARTE RÉ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 21966 Nr: 2231-06.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBERSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA PIRES CORREA 

ARAUJO - OAB:OAB/RO 3164

 Código de rastreabilidade: 81120183610710

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 21966 - ARIQUEMES-RO.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ARI - Cartório Distribuidor de Ariquemes ( TJRO )

Data de Envio: 25/08/2018 15:37:08

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INTERROGAR A PARTE RÉ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107753 Nr: 1453-50.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICARIO HUGO DALPOZZODE OLIVEIRA 

FILHO, JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:12457

 Código de rastreabilidade: 81120183610704

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 107753.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PEIXOTO DE AZEVEDO ( TJMT 

)

Data de Envio: 25/08/2018 15:28:49

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133189 Nr: 4562-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO XAVIER DA SILVA, MAURO SEGA, 

MICHELE ALVES MAGALHÃES LEITE, WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO, JIUMENDES MUSGO DE LIMA, POLIANA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 

OAB:15375, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

FLÁVIO LEMOS GIL - OAB:14.933-B/MT, LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Vistos,

Em visita realizada no CDP local (20/05/2018), o acusado MAURO SEGA 

solicitou transferência para a Comarca de Vilhena/RO.

Sendo assim, INTIME-SE o Advogado do acusado para entrevistá-lo, 

objetivando providenciar a documentação necessária ao pleito de 

transferência.

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137481 Nr: 1551-30.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALBUQUERQUE DA ANUNCIAÇÃO, 

MARCELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - 

OAB:19216

 INTIMAR O ADVOGADO DO ACUSADO MARCELO DE OLIVEIRA O 

DOUTOR MARCOS BODSTEIN VILLAVA FILHO, PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO ) DIAS, APRESENTAR A DEFESA PRELIMINAR DO ACUSADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80971 Nr: 585-14.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELES AVELINO DA COSTA, FLÁVIO ALEX 

PADOVANI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NELSON PEREIRA DA SILVA, OSEIAS EVANDRO PINHEIRO, PATRICIA 

SOARES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858, JANAÍNA 

BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:15410, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo para o ato, Dr. Antonio 

Valdenir Caliare e a Dra. Daniele Felber, para atuar na defesa dos 

acusados Nelson e Oseias respectivamente. ARBITRO HONORÁRIOS 

DATIVOS a(o) Advogado(a) Dativo(a) no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE 

certidão de honorários dativos para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (art. 4º, § 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, 

Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. SAI a 

Defesa de Leles e Patricia intimada para informar em 5 dias se as 

testemunhas arroladas e pendentes de inquirição vão depor sobre os 

fatos ou sobre os predicados pessoais dos acusados, oportunidade em 

que deverá informar o endereço atualizado, PRAZO também em curso 

para a Defesa de Flavio. DESIGNO nova audiência para o dia 04/12/2018, 

às 9h. Com o novo endereço, e se residentes fora dos limites territoriais 

desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). 

SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001131-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDISON MORAES COELHO (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ARNALDO SOUZA PORTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por ARNALDO SOUZA PORTO contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

14705588/14705708. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de restar, ao menos 

numa cognição sumária cabível ao presente momento processual, 

configurada sua incapacidade para o trabalho pelos atestados médicos 

acostados, não ocorrera o mesmo com a sua qualidade de segurado, 

tendo em vista que se trata de labor rural. Assim, restam algumas provas 

imprescindíveis para o restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos apontem um 

cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente 

de compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 14 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001149-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRIA APARECIDA LOPES (REQUERENTE)

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARNALDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por WALQUIRIA APARECIDA LOPES contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

14764713/14764814. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 
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0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que imprescindível a realização de 

perícia judicial para indicar, se assim for o caso, a incapacidade 

permanente do autor, para assim, ser-lhe concedida a aposentadoria por 

invalidez. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os 

autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que 

servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada 

para, no prazo legal, responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para 

apresentar os quesitos para a perícia médica. Apresentada contestação, 

INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la no prazo legal. 

ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o resultado da perícia, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos 

autos. Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, 

REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de 

Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o 

“ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. OFICIE-SE à APS de Mirassol 

D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001162-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO THEODORO DO PRADO (AUTOR(A))

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001162-70.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): PAULO THEODORO DO PRADO RÉU: MUNICIPIO DE MIRASSOL 

D'OESTE Vistos. Os autos vieram conclusos para análise do pleito de ID 

14984201. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme 

já salientado em decisão anterior, o art. 5º, LXXIV, da CF, norma 

hierarquicamente superior à Lei n.º 13.105/2015, a gratuidade será 

concedida apenas àqueles que trouxerem provas fartas a comprovar a 

hipossuficiência financeira. Acerca da presunção prevista no art. 99, §3º, 

do CPC, tal presunção de hipossuficiência é relativa, o que permite ao Juiz 

considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade de 

justiça e, não havendo inequívoca comprovação da condição de 

hipossuficiente da parte autora, não há que se deferir o benefício da 

gratuidade de justiça. Nas sábias palavras do Relator do AI 5649016 PR 

0564901-6, Laertes Ferreira Gomes, do Tribunal de Justiça do Paraná: As 

serventias cíveis têm por responsabilidade movimentar o aparato da 

Justiça, com custos crescentes e os pedidos de gratuidade alcançam, 

atualmente, elevadas proporções. Não se ignora o quadro de dificuldades 

para muitos na atual conjuntura, mas para não desvirtuar o instituto, tenho 

como insincero o pedido e, à falta de comprovação da hipossuficiência 

econômica, indefiro a assistência judiciária gratuita. Compulsando a 

documentação acostada, verifico que a parte requerente não juntou aos 

autos o comprovante de imposto de renda conforme explicitamente 

determinado em decisão de ID 14824281, o que é inaceitável por se tratar 

de evidente descumprimento de ordem judicial. Se não bastasse, saliento 

que o documento anexo em ID 14984210 não é apto a comprovar a 

hipossuficiência alegada, uma vez que o autor é qualificado como 

comerciante e, se assim o é, possui outra renda além do auxílio percebido 

do INSS. Óbvio também a existência de outra renda considerando que a 

conta de energia do autor demonstra fatura no valor de R$ 338,00, não 

cadastrado como baixa renda, enquanto o benefício percebido é de R$ 

694,31, que justificaria o cadastramento perante a companhia elétrica 

como baixa renda. Assim, entendo que diante do descumprimento da 

ordem judicial representado pela recusa de apresentação do imposto de 

renda de pessoa física e do valor exacerbado da conta de energia 

elétrica, trata-se o autor de pessoa de situação financeira no mínimo 

razoável, que possui condições de adimplir o valor das custas 

processuais sem ter qualquer prejuízo ao seu próprio sustento ou de sua 

família; não se caracterizando, portanto, como pessoa hipossuficiente que 

terá seu direito de acesso à justiça tolhido, caso não deferida a 

suspensão das custas processuais, nos termos da lei. Nesse sentido: O 

benefício de assistência judiciária tem por escopo garantir o acesso à 

Justiça às pessoas destituídas de recursos, que teriam de optar entre 

perseguir um direito e garantir sua subsistência imediata. A Lei nº 1.060/50 

não prevê a concessão de gratuidade àqueles que estão em condição 

econômica confortável, mas que preferiram aplicar seus recursos a fins 

mais 'nobres' que o custeio do sistema judiciário. (STJ, AREsp 659064 SP, 

Relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 04/03/2015) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA 

ORIGEM. MANUTENÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A 

PROPALADA NECESSIDADE. 1. A assistência judiciária gratuita é benefício 

destinado às pessoas efetivamente necessitadas, sendo que a alegação 

de insuficiência de recursos fica sujeita à análise subjetiva do magistrado, 

pois não é absoluta a regra do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50. Hipótese 

em que não há amparo para a concessão do benefício, uma vez que a 

declaração de imposto de renda acostada revela a existência de 

patrimônio incompatível com a propalada necessidade. (TJRS, AI 

70063023402, Segunda Câmara Cível, Relator Ricardo Torres Hermann, 15 

de Dezembro de 2014). Diante do exposto, INDEFIRO o benefício da 

gratuidade de justiça em favor da parte autora. INTIME-SE o requerente 

para que comprove o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 

15 (quinze) dias. Ausente a comprovação recolhimento no prazo supra, 

INTIME-SE a parte autora pessoalmente para suprir a falta, em 05 dias, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, CPC 

conforme o Provimento n.º 91/2014-CGJ. Efetuado o recolhimento das 

custas processuais, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor deste juízo 

para que aquele certifique o devido recolhimento, bem como, proceda às 

anotações pertinentes no sistema Apolo para fim de excluir a marcação de 

gratuidade. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste-MT, 28 de agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000585-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANE CRISTINA DA SILVA (IMPETRANTE)

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000585-92.2018.8.11.0011. 

IMPETRANTE: JOCIANE CRISTINA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de “Mandado 

De Segurança Com Pedido De Liminar” proposta por JOCIANE CRISTINA 

DA SILVA, em face de SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e 

outro, antes mesmo da citação do requerido, a parte autora pugnou pela 
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desistência da presente lide em ID 13903724. Após, vieram os autos 

conclusos. É A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. A lide 

posta em discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de 

desistência da ação formulado pela requerente, antes mesmo de ser 

procedida a citação do demandado. Nesse diapasão, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e em consequência JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC. 

Desconstituo eventual penhora existente sobre os bens do executado no 

presente feito. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 90 c/c art. 85, §2º, 

do CPC. Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de agosto de 2018. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000689-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FRANCO SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZINHO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento 

antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de 

agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001039-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEEMIAS FUZARO (REQUERIDO)

 

Vistos. DEFIRO o pedido de ID 14957799, de modo que SUSPENDO o 

presente feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. Com o transcurso do 

prazo da suspensão, INTIME-SE a requerente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE 

pessoalmente a requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 27 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001257-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ALVES FLOR (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, revogando a qualquer tempo. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste - MT, 28 

de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001255-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, revogando a qualquer tempo. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste - MT, 28 

de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001256-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IVANIR LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, revogando a qualquer tempo. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste - MT, 28 

de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001254-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA DA ROSA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 
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desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, revogando a qualquer tempo. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste - MT, 28 

de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001253-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIA PINHEIRO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão da manifestação da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso no ofício circular 003/GPG/PGE/2016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a inicial, 

eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, revogando a qualquer tempo. CITE-SE para apresentar 

resposta no prazo legal, com as advertências de praxe. POSTERGO a 

designação da solenidade para após a formação do contraditório. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste - MT, 28 

de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 113723 Nr: 2239-15.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Martinez Pereira, Mauro Antonio Farias 

da Silva, João Edilson Bergamo, Rene Crespo Mantel, Futuro Informática 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Pereira Merquíades - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B, Sergio Ricardo Batista de Almeida - OAB:MT 167118, 

VINICIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044

 CERTIFICO que os procurados da parte requerida foram intimados da r. 

decisão das fls. 640, bem como para apresentação das alegações finais, 

decorrendo o prazo sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244643 Nr: 354-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Donizeti Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Donzeti Nunes - 

OAB:2.420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Scarpi - OAB:246580, 

OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - OAB:146474

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte requerente para 

manifestar no prazo legal, acerca da certidão de fls. 174, a seguir 

transcrito: Certifico, que até o Frigorífico Minerva, antigo Frigorífico BRF – 

Brasil Foods – S/A, onde fui informado no RH pelo Sr. Juliano, que a Parte 

Requerida: BRF – Brasil Foods – S/A, está em funcionamento na Cidade de 

Várzea Grande-MT ao lado do Frigorífico Minerva, diante do exposto, não 

encontrando nenhum representante da parte requerida, DEIXEI de 

proceder com a INTIMAÇÃO devida e devolvo o presente à Central de 

Mandados para os devido fins. Dou fé. Adelson José de Matos, Oficial de 

Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 27 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255098 Nr: 5636-38.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoela Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 INDEFIRO o pleito de fl. 33, pois verifica-se que à certidão de fl. 25 há 

informação de que a parte requerida faleceu, e posto que à r. decisão de 

fl. 31 suspendeu o processo para o autor proceder com a citação do 

espólio nos termos do art. 313, §2º do CPC, com a concessão de 03 (três) 

meses de prazo, o qual observa-se que não fez.

A vista do exposto, CUMPRA-SE o remanescente de fl. 31.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256885 Nr: 443-08.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Bergamasco de Souza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a justificativa apresentada à fl. 63, DETERMINO que seja 

agendada nova data para realização da perícia médica, bem como a 

intimação da mesma. Após, CUMPRA-SE o remanescente da decisão de 

fls. 36/38.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste/MT, 27 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251021 Nr: 3554-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. R. I. Bombas Hidráulicas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Pereira de Oliveira - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael de Luca Passos - 

OAB:SP/230.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 37/39, razão pela qual determino a expedição do 

mandado de penhora, depósito e avaliação de eventuais bens do 

executado, conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do 

CPC.

EFETIVE-SE a penhora e avaliação dos bens, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do 

art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

 Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste/MT, 24 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 236815 Nr: 1146-07.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Benedito da Silva França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Lemes Silva Junior - 

OAB:14.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Vistos.

Considerando o pedido de prova emprestada às fls. 70/70v e em respeito 

ao contraditório consagrado no art. 372 do CPC/15 , INTIME-SE o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o que entender 

necessário.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de agosto de 2017.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 184832 Nr: 1830-34.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Anedino Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Via Norte Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 istos.

Os autos vieram conclusos diante de novo pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica do executado, e alterntivamente pelo arquivamento 

provisório do feito. Pois bem.

Em análise detida aos autos, mais precisamente à certidão de fls.161v, 

note-se que embora exista a prova de insolvência, não há demonstração 

de desvio de finalidade ou confusão patrimonial autuada pelo executado, 

razão porque mantenho o entendimento de indeferimento do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica da r. decisão de fls. 143/144.

Outrossim, considerando o pedido alternativo, DETERMINO a remessa dos 

autos ao arquivamento provisório pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos 

do art. 921, III, CPC/15.

Após o transcurso do prazo do arquivamento provisório, INTIME-SE a 

requerente para promover o regular prosseguimento do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de agosto de 2017.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244066 Nr: 64-04.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos vieram conclusos diante da manifestação da Autarquia 

demandada incrustada às fls. 90-90-v, onde requer o julgamento do feito 

do modo em que se encontra, tendo em vista que a doença apontada pela 

autora teria surgido após a realização do indeferimento na via 

administrativa.

Pois bem. Analisando com vagar o presente feito, vislumbro que assiste 

razão em parte à demandada, conquanto a moléstia que acomete a parte 

autora ter surgido no decorrer do trâmite da presente demanda, sendo 

necessária a postulação de requerimento na via administrativa.

Contudo, com observância ao princípio da economia processual, visando 

evitar o ajuizamento de nova demanda por parte da autora, onerando tanto 

as partes quanto ao próprio Judiciário desnecessariamente, bem como ao 

princípio da primazia do mérito, à luz do art. 4º, do CPC , tendo em vista ao 

fim social a que se destina a prestação jurisdicional, SUSPENDO o curso 

da demanda pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que a parte autora dê 

entrada no pedido junto ao Posto do Instituto Nacional do Seguro Social, 

comprovando nos autos a diligência ao término de tal interstício, sob pena 

de extinção do feito sem resolução do mérito (com base no art. 267, VI, do 

Código de Processo Civil).

Com a juntada do comprovante de requerimento administrativo do 

benefício, DETERMINO a intimação do requerido para se manifestar quanto 

ao deferimento ou não do pedido administrativo, no prazo de 90 (noventa) 

dias.

CUMPRA-SE o necessário com urgência, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D´Oeste/MT, 27 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251682 Nr: 3939-79.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar José Morais Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 37/39, razão pela qual determino a expedição do 

mandado de penhora, depósito e avaliação de eventuais bens do 

executado, conforme pugnado e disposto nos arts. 835, IV, art. 839 do 

CPC.

EFETIVE-SE a penhora e avaliação dos bens, INTIME-SE a parte executada 

acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como para fins do 

art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

 Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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Mirassol D’ Oeste/MT, 24 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 258690 Nr: 1269-34.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elivânia Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

42/47, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 28 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251682 Nr: 3939-79.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamar José Morais Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora de que esta Secretaria redesignou a data 

24/09/2018 às 14hs20min para a realização da perícia médica da parte 

autora qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade e Comarca 

pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 7134 , 

fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235486 Nr: 461-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Clementino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4656/MT

 Vistos.

Considerando a concordância da exequente às fls. 53, CUMPRA-SE o já 

decidido na r. decisão de fls. 50, devendo observar a devolução de prazo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 251189 Nr: 3642-72.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 185546 Nr: 1966-31.2013.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovina Pereira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 Vistos.

Os autos vieram conclusos noticiando a existência de recurso de Agravo 

de Instrumento interposto pela parte embargada (fls. 136/137).

Reexaminando, com vagar, a decisão objurgada, entendo que a mesma 

deve ser mantida, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.

No mais, COMUNIQUE-SE ao e. TRF1 o não exercício do juízo retratório e 

AGUARDE-SE comunicação quanto ao eventual recebimento de efeito 

ativo ao recurso para providências neste juízo de piso.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 23 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 152030 Nr: 375-68.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234693 Nr: 4645-33.2015.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerencial Factoring Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos.I.Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte contrária, na 

pessoa de seu advogado ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do 

trânsito em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue a 

partilha de bens, nos termos acordados em sentença, acrescido de 

eventuais custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado 

ou sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do 

art. 523, §1ºe §2º do NCPC.II.Deverá constar da intimação que decorrido o 

prazo acima sem o pagamento voluntário, a parte executada poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, independente de 

penhora ou de nova intimação, nos termos do art. 525 do NCPC.III.Ausente 

o pagamento, a parte requerente deverá recolher eventuais custas de 

execução (AI n. 1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR).IV.Ausente o 

pagamento, ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários 

advocatícios, todos acima fixados, ficam incluídos no débito e, 

independente de haver ou não impugnação, deve ser feita a penhora pelo 

sistema Bacenjud e, se negativa, pelo sistema Renajud.V.Encontrado valor 

em dinheiro ou veículo em nome da parte executada, LAVRE-SE o auto de 

penhora, com a avaliação do bem pelo oficial de justiça (art. 870 do NCPC), 

e INTIME-SE a parte devedora, nos termos do art. 841 do NCPC, 

dispensada a intimação se a penhora foi realizada na presença do 

devedor.VI. Apresentada qualquer impugnação pela parte executada, 

manifeste-se a parte exequente. Após, apresentada ou não manifestação, 

conclusos para decisão.VII. Ausente impugnação, EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento à parte exequente com prazo de 90 

(noventa) dias, devendo a mesma se manifestar quanto à satisfação de 

seu crédito no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos 

devem ser arquivados.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 21 de agosto de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237011 Nr: 1259-58.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, ao arquivo provisório.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235607 Nr: 526-92.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a comprovação do pagamento e ciente da autora à fl. 50, bem como 

a sentença de extinção à fl. 31, DETERMINO a remessa dos autos ao 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE.

ÀS POVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 190892 Nr: 2815-03.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cliger de Paula Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Martins - OAB:13.994-A, MAURO SOMACAL - OAB:58.806, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 (...)Assim, até que colacione provas de que diligenciou no intuito de 

localizar bens do devedor, a pretensão da parte exeqüente não encontra 

guarida no ordenamento jurídico.Aliás, a consideração jurídica ora 

apresentada já foi alvo de apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso, respectivamente, cuja ementa 

merece transcrição:“Agravo de instrumento. Execução de título 

extrajudicial. Indeferimento de medida de expedição de ofício à Receita 

Federal e ao DETRAN solicitando informações sobre eventuais bens das 

partes agravadas, como executadas. Recurso para sua obtenção. 

Inexistindo elementos de ponderação e prova sobre as diligências do 

credor-exeqüente sobre a existência de bens em nome da parte 

executada, confirma-se a orientação judicial do colendo juízo de origem. 

Não seguimento do recurso ”. (grifo e negrito nosso)EXECUTADO - MEIOS 

LEGAIS ESGOTADOS – NÃO-COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - 

AGRAVO IMPROVIDO.Se o exeqüente não demonstrou ter esgotado todos 

os meios que possibilitam a averiguação e comprovação da existência de 

bens passíveis de penhora, deve ser indeferida a expedição de ofício à 

Receita Federal e ao DETRAN, visando obter informações que indiquem 

existência de bens em nome do executado . (grifo e negrito 

nosso)Pautando-se, justamente, nos precedentes jurisprudenciais, é que 

não se pode deferir o pleito em questão, pelo menos até que se traga aos 

autos provas cabais das diligências levadas adiante pela parte 

interessada em prol da localização de bens em nome do executado. 

POSTO ISSO, INDEFIRO o pedido formulado à fl. 562.Assim, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, CONCLUSOS.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Mirassol D’Oeste/MT, 20 

de agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 177599 Nr: 575-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELICE IVANAGA VELASQUES - 

OAB:16595, Cristina Vasconcelos Borges Martins - OAB:13.994-A, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Gustavo Toste Cardoso - OAB:, Mirian Correia da Costa - 

OAB:6.361

 Vistos.

 INDEFIRO o pleito de fls. 309, uma vez que não houve uma justificativa 

plausível de deferimento. Desse modo INTIME-SE a autora cumprir o que 

fora determinado às fls.307, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

No mais DEFIRO o pedido de fls.309, de modo que DETERMINO que todas 

as intimações e publicações sejam realizadas em nome da advogada 
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Cristiana Vasconcelos Borges Martins – OAB/MT 13.994-A.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 231822 Nr: 2863-88.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mi Vesti Modas Comércio Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl.101, uma vez que 15 (quinze) dias é suficiente 

para apresentar manifestação acerca dos documentos juntados às 

fls.96/97. Dessa feita INTIME-SE a parte autora para cumprir a r.decisão, 

no prazo legal, sob pena de extinção.

No mais DEFIRO o pedido de fl.101, de modo que DETERMINO que todas as 

intimações e publicações sejam realizadas em nome dos advogados José 

Lídio Alves dos Santos OAB/MT 20.853/A e Roberta Beatriz do 

Nascimento OAB/MT 20.732/A.

INTIME-SE.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 188570 Nr: 2416-71.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Comércio de Materiais p/ Construção Ltda, 

Clailton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reslino Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 78, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Com o transcurso do prazo da suspensão, INTIME-SE a requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 24 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250030 Nr: 3053-80.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Dutra Salomão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT / 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da da 

Silva - OAB:21.373

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que até o presente momento 

não fora analisada a questão da inversão do ônus da prova em favor do 

requerido.

 Este juízo se filia ao entendimento de que a inversão do ônus da prova 

não é regra de julgamento, mas de procedimento.

Assim, considerando se cuidar de relação de consumo, na qual temos de 

um lado um consumidor e de outro o fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 

8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à 

hipossuficiência da parte autora.

 Entretanto, cumpre assinalar que tal inversão não é absoluta, ou seja, não 

exime que o consumidor faça em relação aos fatos constitutivos de seu 

direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II.

Desta feita, a fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa, 

determino a INTIMAÇÃO das partes para manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias, se diante da inversão do ônus da prova ora deferida ainda 

pretendem produzir mais alguma prova nos autos.

Em seguida, conclusos.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Mirassol D’Oeste-MT, 23 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 255316 Nr: 5728-16.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - Telexfree

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelo exposto, RECEBO o pedido inicial para instauração do 

procedimento de liquidação por procedimento comum, nos termos do artigo 

509, II, do Código de Processo Civil.CITE-SE a parte requerida para 

querendo apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 511, CPC.Após o decurso do prazo, INTIME-SE a parte 

requerente para manifestar-se, em igual prazo.Em seguida, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Mirassol D`Oeste/MT, 

22 de agosto de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 29150 Nr: 3011-80.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bernardino Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante teor do acórdão proferido nos autos em apenso (fl.58), DETERMINO a 

remessa dos autos ao Contador do juízo para que promova o cálculo 

devido.

Com o aporte do cálculo aos autos, ÀS PARTES para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
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 Cod. Proc.: 256279 Nr: 186-80.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene dos Reis Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 59, de modo que SUSPENDO o presente feito pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias.

Com a juntada dos exames, INTIME-SE a perita para analisar os 

documentos juntados e complementar o laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 21 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256096 Nr: 98-42.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Nayara São Marco Bassarotti - 

OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com o olhar volvido à nova sistemática processual introduzida pelo NCPC, 

em que pese o verdadeiro paradoxo criado pelo legislador quanto ao não 

exercício do juízo de admissibilidade pelo juízo a quo e a possibilidade 

excepcional de retratação, ante a interposição do apelo, decido nos 

seguintes termos:

I. Interposto recurso de apelação pela parte requerida, intime-se a parte 

recorrente para apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, conforme o art. 1.010, §1º, do NCPC.

II. Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997, §§ do 

NCPC), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, do NCPC.

 III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo ventilem 

matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o recorrente 

para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.009, §2º, do NCPC.

IV. Após as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª 

Região (art. 1.009, §3º, do NCPC), com as homenagens de estilo, 

ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) recurso(s) será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (art. 932 do NCPC).

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de agosto de 2018.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 31308 Nr: 1955-75.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Ferreira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Henrique Garcia - 

OAB:13153/MT

 Vistos.

DEFIRO o petitório de fls. 159/160, considerando que o requerido tomou 

ciência da renúncia conforme assinatura datada às fls. 159, sendo 

aplicados por analogia os efeitos do art. 274, Par. Único do CPC.

 No mais, de acordo com o art. 112, § 1º, do CPC, permaneçam os 

peticionantes representando o mandante durante os 10 (dez) dias 

seguintes à intimação desta decisão.

Após, INTIME-SE a parte executada para promover a regularização no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser aplicada a suspensão dos 

autos, conforme art. 76, do CPC.

 Consigne-se que na oportunidade da regularização, deverá o Sr. Meirinho 

certificar se a parte detém condições ou não de constituir novo patrono.

Empós, VOLTE-ME conclusos para ulteriores deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 87294 Nr: 3292-65.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a notícia nos autos de falecimento do executado à fl. 205, 

há que ser dado os contornos jurídicos para a questão, a fim de evitar 

prejuízos às partes.

Nesse propósito, dispõe o art. 110 do CPC que: Ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.

Já o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...).

Diante disso, passando-se à análise superficial da habilitação 

propriamente dita, de duas uma, ou há o procedimento de inventário em 

trâmite, em razão do qual a habilitação é pelo espólio, ou, findo aquele, 

caberá aos sucessores do litigante morto ocupar o seu lugar na relação 

jurídica processual.

 Em análise do feito, verifico que não há qualquer notícia acerca da 

existência ou não de inventário.

Assim, SUSPENDO o curso processual e DETERMINO a intimação da 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, PROCEDA à 

REGULARIZAÇÃO do polo passivo da demanda, com a habilitação do 

espólio ou dos herdeiros, obedecendo o trâmite previsto no art. 687 et seq 

do CPC.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 244714 Nr: 415-74.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sidnei Perini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

LTDA, Luiz Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6.173, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5.868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 (...)Em análise detida ao feito, verifico incontáveis irregularidades 

promovidas pelas partes, o que passo a expor. Inicialmente, o imóvel em 

discussão (Fazenda São Paulo) possuía dez matrículas conforme 

indicadas na peça inicial e comprovadas através dos documentos às fls. 
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81/90v. Ocorreu que tais matrículas foram unificadas para uma nova sob o 

nº. 3.979 (fls.39/39v) e desta nova, desmembrou-se três matrículas sob o 

nº 4.025, 4.026 e 4.027 (fls. 24/29), todas do RGI do município de Rio 

Branco/MT, sendo assim, as atuais matrículas que se referem à Fazenda 

são estas últimas desmembradas, cuja soma das áreas registradas 

totalizam 1.064,7621ha, ratificada pelo georreferenciamento às fls. 

30/31.Destaco que a divergência quanto à área total do imóvel ainda se 

encontra lastreada durante as fases processuais, pois em sede de 

contestação, o requerido trouxe um novo georreferenciamento que indica 

o total da área em 1.147,1617ha (fls.95), ou seja, área totalmente diversa 

ao descrito no primeiro georreferenciamento colacionado pelo autor e que, 

tampouco atende aos termos contratuais de 1.150,95ha, tal como foi 

alienado através do contrato de fls. 12/14.Assim sendo, considerando que 

as partes não visam o desfazimento do negócio, mas tão somente a sua 

regulação justa, CHAMO O FEITO À ORDEM para considerar os termos do 

georreferenciamento atualizado às fls. 95, uma vez que se trata de 

documento original, diferentemente do colacionado pelo autor, 

oportunidade em que DETERMINO a intimação daquele para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, aporte aos autos o valor remanescente corrigido e 

atual da área do imóvel Fazenda São Paulo.Registre-se que tal medida visa 

a manutenção da segurança jurídica aos comandos judiciais já 

determinados, sem que ocorra quaisquer arbitrariedades e injustiças, 

posto que é inegável as divergências ora constatadas. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 08 de agosto de 2018.Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 249214 Nr: 2693-48.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Paulino Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o pagamento da RPV expedida às fls.61/62, DETERMINO o 

levantamento do valor depositado, observando a conta bancária ora 

informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal.

Transcorrendo o prazo sem manifestação, e, passado o termo constante 

no §1º, do art. 1º, do Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o 

competente Alvará. Outro o cenário, volvam-me CONCLUSOS.

Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para pugnar o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com 

quitação integral.

Após, devidamente certificado, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 23 de agosto de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256885 Nr: 443-08.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Bergamasco de Souza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do Procurador da parte autora de que esta Secretaria redesignou a data 

24/09/2018 às 14hs40min para a realização da perícia médica da parte 

autora qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade e Comarca 

pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 7134 , 

fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4482 Nr: 1674-37.1999.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1674-37.1999.811.0011 Código 4482

ESPÉCIE: Ação de Indenização

PARTE REQUERENTE: Eliseu Antonio Procopio

PARTE REQUERIDA: Edu Ribeiro de Aguiar

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Edu Ribeiro de Aguiar, Cpf: 41599373149, 

Rg: 580.361 SSP MT Filiação: Walter Ribeiro de Aguiar e de Aparecida da 

Costa Aguiar, data de nascimento: 21/01/1969, brasileiro(a), natural de 

Palmeira D'Oeste-SP, divorciado(a), motorista, Endereço: Rua Maria dos 

Anjos Braga, Nº 1.011, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 296,33( Duzentos e noventa e seis Reais e 

trinta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 28 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248459 Nr: 2308-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Minusa Tratorpeças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONDINIZ FREITAS, EDNA FANTUCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERMO MUSSI - OAB:2935, 

JEFERSON LUIZ FERNANDES BEATO - OAB:3.057-MT, SAID HAMID 

CHARAF BDINE - OAB:4.421 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2308-03.2017 .811.0011 Código 248459

ESPÉCIE: Ação de Medida Cautelar

PARTE REQUERENTE: Minusa Trator Peças Ltda

PARTE REQUERIDA: Leondiniz Freitas e outra

INTIMANDO(A, S): Requerente: Minusa Tratorpeças Ltda, CNPJ: 

84943067000745 Inscrição Estadual: 13.107.837-2, brasileiro(a) , 

Endereço: Av. Calògeras 708, Bairro: Centro, Cidade: Campo Grande-MS

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 
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CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 28 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

2ª Vara

Intimação

Manifestação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSWANDA DA SILVA (AUTOR(A))

ADERMO MUSSI (ADVOGADO(A))

NELSON BARBOSA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO CORREIA CARNEIRO (RÉU)

CAMILA COSTA LEITE DALPIAN (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida 

Claudio Correia Carneiro foi devidamente citada dos termos da presente 

ação através do Mandado e certidão de ID 1415040 e 14153594, tendo 

protocolado a contestação de ID nº 14932674, 14949407 e 14949450, 

todas no prazo legal tendo em vista que a audiência se realizou em 

03/08/2018, portanto no prazo legal. Outrossim, certifico que foi 

apresentado no documento de ID nº 14536369 pedido de substituição de 

pólo passivo intentado pela Sra. Maria Jose Correa Carneiro. Tendo em 

vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas 

dos autos à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 28 de agosto de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Manifestação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000594-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA DE ANDRADE (REQUERENTE)

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jacira (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através do Mandado e 

Certidão de ID 13899931 e 13900422, tendo comparecido no documento 

de ID nº 13900422 e solicitado a nomeação de Defensor Dativo, o que foi 

deferido através da r. Decisão de ID 14615608. O douto Advogado 

nomeado foi intimado acerca de seu encargo através da certidão de ID 

14657687, em 09/08/2018 e protocolado a contestação de ID nº 14892730, 

em 22/08/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o exposto, em 

cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos à parte 

autora, para que se manifeste acerca da contestação apresentada. 

Mirassol d''Oeste/MT, 28 de agosto de 2018. CAROLINE DA SILVA CRUZ 

DE SÁ Analista Judiciária

Manifestação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000762-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

H. S. D. S. (ADVOGADO(A))

J. A. A. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. Q. (RÉU)

W. A. A. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça lançada no documento de 

ID 14870697, cujo teor transcrevo: "Certifico que em cumprimento ao r. 

mandado expedido pelo MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara desta Comarca, 

Processo n.º 1000762-56.2018.811.0011 - PJE, que me dirigi ao endereço 

mencionado ao r. mandado, no dia 21/08/2018 às 09:30hs, e DEIXEI DE 

CITAR e INTIMAR o menor WESLEY ARUDA DE ABREU e sua 

REPRESENTANTE LEGAL Sr.ª FÁTIMA APARECIDA QUARESMA, pois não 

logrei êxito em localizar o endereço declinando no Mandado e na Inicial 

ante a sua inconsistência. Contudo, em diligência, encontrei uma pessoa 

de nome CLEOMA QUARESMA, que nos afirmou não conhecer os 

Intimandos, e, que não conhece na Cidade de Curvelândia outra pessoa 

com mesmo sobrenome que o seu."

Manifestação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001093-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

LUIZ GABRIEL MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente citada dos termos da presente ação através do movimento 

de ID nº 14658566, e registro de ciência em 15/08/2018, conforme se 

verifica da aba expedientes, tendo protocolado a contestação de ID nº 

14791688, em 16/08/2018, portanto no prazo legal. Tendo em vista o 

exposto, em cumprimento ao art. 203, § 4º do NCPC, abro vistas dos autos 

à parte autora, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 28 de agosto de 2018. CAROLINE DA 

SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Manifestação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001037-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FRASE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, tendo em vista que consoante se verifica da petição inicial 

também consta como parte requerida o Sr. Cleber Leandro F dos Santos, 

contudo o mesmo não foi cadastrado no sistema PJE como tal.

Manifestação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000558-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR MAICO DIAS DE FREITAS (AUTOR(A))

AMANDA GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da parte requerida para que querendo, apresente 

contestação nos autos, no prazo legal, cujo marco inicial será a data da 

audiência de conciliação, qual seja 24/08/2018.

Manifestação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000423-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANO ALVES (AUTOR(A))

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

INTEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO Certifico que a parte requerida foi 
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devidamente citada dos termos da presente ação através de registro de 

ciência em 03/07/2018, conforme aba de expedientes, tendo protocolado a 

contestação de ID nº 14726651/14726676, em 22/08/2018, portanto fora 

do prazo legal. Tendo em vista o exposto, em cumprimento ao art. 203, § 

4º do NCPC, abro vistas dos autos à parte autora, para que se manifeste 

nos autos, no prazo legal. Mirassol d''Oeste/MT, 24 de agosto de 2018. 

Sônia Barboza Silva de Paula Gestora Judiciária

Manifestação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000703-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CONTINENTAL LTDA (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça de iID 14789098, cujo teor 

transcrevo:"Certifico eu Oficial de Justiça abaixo assinado, que me me 

dirigi na Avenida Almirante Tamandaré, 310 - Bairro Jardim São Paulo, e ali, 

após diligencias NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO da parte 

requerida MERCADO CONTINENTAL LTDA., haja vista constatar que a 

empresa requerida não existe mais, pois constatei que no referido 

endereço está funcionando a empresa Supermercado Top Gás Ltda., logo, 

fui recebido pelo Sr. Gilberto Gioti Filho, gerente do Supermercado Top 

Gás, e este me disse que o proprietário do Mercado Continental, foi 

embora a aproximadamente 04 (quatro) meses para Cuiabá, e não deixou 

endereço. O referido é verdade e dou fé. "

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000857-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DO PILAR JOVIO RIBEIRO (AUTOR(A))

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LOURENCO RIBEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000857-86.2018.8.11.0011. 

AUTOR: LEONICE DO PILAR JOVIO RIBEIRO RÉU: GILSON LOURENCO 

RIBEIRO Vistos. Tendo em vista que o requerido exerce cargo 

comissionado no Cartório Eleitoral, local onde exerço a função de Juíza 

Eleitoral, nos termos do artigo 145, do Código de Processo Civil DECLARO 

suspeita para a condução do presente feito, razão pela qual DETERMINO a 

remessa dos autos ao próximo substituto legal constante na escala 

automática de substituição, prevista no Provimento n.º 02/2015/CM do 

Conselho da Magistratura. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de agosto de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116442 Nr: 4147-10.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Lourenço de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4147-10.2010 .811.0011 Código 116442

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Solange Lourenço de Souza

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Solange Lourenço de Souza, Cpf: 

94807990144, Rg: 12984795 SSP MT Filiação: Afonso Lourenço de Souza 

e Jesulina Benedita Vicensoto de Souza, data de nascimento: 01/09/1977, 

brasileiro(a), convivente, Endereço: Rua Marcelino Possavatz, Nº 3.797, 

Bairro: Jardim das Flores, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206865 Nr: 1343-30.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dagoberto Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1343-30.2014 .811.0011 Código 206865

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Dagoberto Gomes da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Dagoberto Gomes da Silva Filiação: 

Juvercino Gomes da Silva e de Clarice Elie da Silva, data de nascimento: 

28/12/1961, brasileiro(a), natural de Martinópolis-SP, casado(a), lavrador, 

Endereço: Estrada Vila Aparecida, Km 28, Bairro: Zona Rural, Cidade: 

Munic. Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010609-31.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

TEIXEIRA E LESO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

EDITORA NET MUNDDY LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, dispensando-o do preparo. 
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Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JHON LENON GONCALVES HARRUDA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JHON LENON GONCALVES HARRUDA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JHON LENON GONCALVES HARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JHON LENON GONCALVES HARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC,sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ADAO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JHON LENON GONCALVES HARRUDA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000500-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RICCI FILHO (REQUERENTE)

CLEIDE DA PENHA SOBRINHO (REQUERENTE)

WAGNER RICCI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-51.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC,sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-21.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DA SILVA COELHO (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

RONEI MARINHO RAMALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que o comprovante de 

endereço aportado aos autos encontra-se desatualizado. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATHAN APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000681-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

WILLIAN TASSI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE APARECIDA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que o comprovante de 

endereço aportado aos autos encontra-se desatualizado. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. 
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(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que o comprovante de 

endereço aportado aos autos encontra-se desatualizado. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SOLANGE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO BRENO OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC,sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JODIMAR VENANCIO DE PAULA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREIA NUNES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREIA NUNES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PINTO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO DE MOURA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001013-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

NELSON PAES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

GILBERTO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-14.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIER REZENDE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que o comprovante de 

endereço aportado aos autos encontra-se desatualizado. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001031-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE DA SILVA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que o comprovante de 

endereço aportado aos autos encontra-se desatualizado. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC, sob pena de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

PATRICIA AMARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-13.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 14646931, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE LIMA STROLISCHEIN (REQUERENTE)

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.14953820, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 27/11/2018 Hora: 17:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JORGIANA PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)
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Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.14953861 dos presentes autos, bem como, da 

audiência designada, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 27/11/2018 Hora: 14:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001183-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JORGIANA PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisâo 14953867, bem como, da audiência designada nos presentes 

autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial Data: 27/11/2018 Hora: 14:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JORGIANA PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.14763037, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 21/08/2018 Hora: 15:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JORGIANA PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora para que 

desconsidere a intimação constante do ID.15007655, bem como da R. 

Decisão constante do ID. 14763037 e acerca da audiência redesignada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 10/10/2018 Hora: 14:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

EDJANDIRA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.14953898, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 27/11/2018 Hora: 15:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-34.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 18/12/2018 Hora: 13:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001244-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GELVANO PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

GLEICA TEICHE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 10/10/2018 Hora: 15:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 
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FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

CAMILA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001059-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-76.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

JOAO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001094-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA COSTA CARVALHO (REQUERENTE)

TALISSA NUNES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC,sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GABRIELA ANTONIA DE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC,sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

REGINALDO SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000057-92.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

D F V BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DORACI COSTA NUNES FILHO OAB - 033.477.521-39 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI (REQUERIDO)

CLINTON FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

NELSON JOSE DAHER CORNETTA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 11768900, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000087-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC,sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES CARDOSO (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC,sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000151-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de 

agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000149-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR pretende receber créditos 

oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de 

agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001251-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SANDRA MAILA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 18/12/2018 Hora: 14:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010619-17.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES (ADVOGADO(A))

RAQUEL MARCONDES (ADVOGADO(A))

ANDERSON CANDIOTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

MIKAELE SILVA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. DEFIRO o pedido de desarquivamento de id nº 11419992, conforme 

pugnado. INTIME-SE o causídico indicado acerca da disponibilidade dos 

autos para acesso, bem como para pugnar o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. 

Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Caso contrário, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010720-54.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO EDUARDO DOS ANJOS PAZIN (REQUERENTE)

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL SA (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o trânsito em julgado da sentença proferida, 

conforme certidão de id nº 11962174, AO ARQUIVO. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de 

agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DA SILVA GONZAGA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILEIA RODRIGUES QUIRINO (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC,sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS DOS SANTOS DAGRELA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-86.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DHIECI GRACIELI DA SILVA (REQUERENTE)

DANDY VINICIUS SPANHOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 20 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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IURI SEROR CUIABANO (ADVOGADO(A))

JULIANO TAVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA LOTERICA BOA SORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JULIANO TAVARES (REPRESENTADO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 05/12/2018 Hora: 17:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000020-31.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS ENDRE BIRIBILI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 10/10/2018 Hora: 17:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-81.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

SIDNEY CANDIDO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 13943082, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-20.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

JEFFERSON ANES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 14011049, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 17 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-08.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINE RITCHELY FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 13943159, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-37.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LUIZA DE SOUZA (REQUERENTE)

ANATOLY HODNIUK JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 13760752, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Ademais, 

considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento total da 

condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 13760752, determino: I – A 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. IV – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a 

referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, 
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depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010451-73.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 12295759, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA MACIEL DIAS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA MACIEL DIAS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-78.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR EDUARDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC,sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR EDUARDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ENDRE BIRIBILI (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 10/10/2018 Hora: 17:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 
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de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000173-98.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BOTELHO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 11623902, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAIS DE OLIVEIRA TENORIO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-09.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ISRAEL LEANDRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 16/10/2018 Hora: 14:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TIAGO CORREA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-40.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAIS DE OLIVEIRA TENORIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC,sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000208-24.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. De pronto, a despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova 

sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação no presente feito, em razão da 

manifesta falta de interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se 

de execução de título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o 

exequente NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR pretende receber créditos 
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oriundos de honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para 

patrocinar os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. O 

exequente pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em 

seu favor, contudo, postergo a apreciação do pedido, nos termos do 

art.54, paragrafo único. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de 

embargos, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo 

Presidente do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de 

agosto de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F.Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-49.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRA LEONARDO ALFREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 13/11/2018 Hora: 14:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010242-75.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON NEVES PIO (EXEQUENTE)

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(EXECUTADO)

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 11546587, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EUFRAZIO DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCAS TIAGO CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 14/11/2018 Hora: 13:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-25.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO JOSE FIORIM (REQUERENTE)

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E MATEIRAL 

FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010267-25.2013.8.11.0011 REQUERENTE: EMILIO JOSE FIORIM 

REQUERIDO: T. G. C. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E 

MATEIRAL FOTOGRAFICO LTDA - ME Vistos. Ante o teor da certidão de ID 

nº 11462063, intime-se a exequente para impulsionar o feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. Mirassol D’oeste/MT, 24 de agosto de 2018. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010639-66.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (ADVOGADO(A))

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando a manifestação da executada no ID nº 11285095, 

INTIME-SE a exequente para manifestar acerca do narrado, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 24 de agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))
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LUCAS TIAGO CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 13/11/2018 Hora: 16:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-38.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

CELIA DOS SANTOS TEICHE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO LTDA) 

(REQUERIDO)

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 24 de agosto de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010570-34.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEREIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 12504234, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010541-81.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

PATRICIA DOS REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

total da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 14752976, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento do valor remanescente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 24 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-64.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAR CELIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 11339854, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010249-04.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

IVAIR FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO (ADVOGADO(A))

MC' SHIR MAQUINAS E ELETRO ELETRONICOS LTDA. - EPP (EXECUTADO)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 12773425, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-24.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMAR NICASSIO DE SOUZA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 31/10/2018 Hora: 14:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 31/10/2018 Hora: 17:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-98.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010126-98.2016.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES MELO 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Considerando o petitório de id nº 13200912, e, ante ao fato do digno 

advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o pedido 

de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária ora 

informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Incontinenti, INTIME-SE a parte requerida 

para efetuar o depósito do valor remanescente de R$953,72 (novecentos 

e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), no prazo de 15 

(quinze) dias. Com o levantamento do valor, INTIME-SE a requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio 

interpretado com quitação integral. Após, devidamente certificado, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-26.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN B DE SOUZA CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010092-26.2016.8.11.0011. REQUERENTE: EDIVAN B DE SOUZA 

CONFECCOES - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. 

Considerando o petitório de id nº 14986410, e, ante ao fato do digno 

advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o pedido 

de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária ora 

informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-19.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

DAYANE TAMARA GAETA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 13288674, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 
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PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000349-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

VITALIO MATEUS DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000350-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VITALIO MATEUS DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000348-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VITALIO MATEUS DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 24 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000347-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VITALIO MATEUS DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 11/12/2018 Hora: 13:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 28 de agosto de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010319-55.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

LUCIO MOREIRA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Considerando o teor da R. Decisão de Id. 

14938454, promovo com a intimação da parte REQUERIDA acerca do 

conteúdo da R. Decisão de Id. 5150119, a qual passa a transcrever: " 

Intime-se o réu para, no prazo de 15 dias para, pagar a quantia certa e 

fixada constante dos cálculos anexados ao processo, sob pena de o 

montante da condenação ser acrescida de multa no percentual de 10% 

(art. 475-J, caput, do Código do Processo Civil) e, se o credor requerer, 

ser expedido mandado de penhora e avaliação, após o que o executado 

será intimado, através de seu advogado ou pessoalmente por mandado ou 

pelo correio, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias 

(art. 475-J, §1º), que será recebida sem efeito suspensivo (art. 

475-M).Mirassol D?Oeste, 2/3/2016 Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito" 

Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 28 de agosto de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261459 Nr: 2374-46.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roselaine da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:24.501

 PROCESSO/CÓD. 261459

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 86, dê-se vista dos autos Ministério 

Publico para se manifestar, tendo em vista que a indiciada faz jus ao 

benefício da transação penal.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS PARA TOMAREM CONHECIMENTO DA 

EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA À COMARCA DE PORTO 

ESPRIDIÃO-MT, PARA INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA LEDISLANE SIMONI 

SILVA, MIGUEL DOS SANTOS JUSTINIANO, ODINEY DIEGO SILVA DE 

ASSUNÇÃO E EVANDRO LUIS DA SILVA DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS PARA TOMAREM CONHECIMENTO DA 

EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA À COMARCA DE PORTO 

ESPRIDIÃO-MT, PARA INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA LEDISLANE SIMONI 

SILVA, MIGUEL DOS SANTOS JUSTINIANO, ODINEY DIEGO SILVA DE 

ASSUNÇÃO E EVANDRO LUIS DA SILVA DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257775 Nr: 829-38.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Miranda das Chagas, José Alves 

Ferreira Júnior, Marcio Cesar de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 (...)

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 20/09/2018, às 14h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262350 Nr: 2833-48.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Barbosa da Silva, Cesar 

Augusto da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 PROCESSO/CÓD. Nº 262350

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa do réu MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA, salientando que 

não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema 

(fls. 80/83).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

A prisão em flagrante fora convertida em preventiva por este juízo durante 

audiência de custódia, uma vez que o réu está sendo acusado de praticar 

o delito previsto no art. 17 da Lei 10.826/03, oportunidade em que restou 

consignado a necessidade de assegurar a ordem pública, fator a justificar 

a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua 

manutenção.

Compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que 

não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação 

requestada, tampouco foram colacionados documentos idôneos a 

comprovarem as alegações aduzidas pela defesa.

Assim, tendo em vista que os predicados pessoais do agente não são 

suficientes para revogação da prisão e não havendo modificação fática, 

razão pela qual mantenho a decisão pretérita por seus próprios 

fundamentos e indefiro o requesto de fls. 80/83.

Intime-se o advogado constituído para apresentar resposta no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, CPP.

 Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 156310 Nr: 1181-06.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Gonçalo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dermeval Inacio da Cruz 

Neto - OAB:23135

 PROCESSO/CÓD. Nº 156310

 Vistos etc.

Considerando o pedido de reconsideração às fls. 456/463, em que a 

defesa alega injustiça no indeferimento do livramento condicional às fls. 

454/455, tenho como descabida a via eleita, à medida que não se alterou a 

situação fática nos autos, pelo que deveria o insurgente interpor o recurso 

cabível perante o e. Tribunal de Justiça.

Aliás, não obstante este Juízo tenha permitido o recuperando a laborar 

nas cidades adjacentes, referida autorização não tem qualquer ligação 

com o requisito subjetivo exigido para o deferimento do livramento 

condicional, visto que o magistrado deve realizar uma análise global do 

comportamento do apenado durante o cumprimento da pena, cujo requisito 

se encontra maculado pelo novo crime praticado no curso da execução, 

conforme ressai das fls. 271/272, motivo pelo qual mantenho a decisão 

encartada às fls. 454/455.

A propósito, não é demasiado mencionar o escólio do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DO 

LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE – REQUISITO SUBJETIVO 

NÃO SATISFEITO – COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA 

SEGREGAÇÃO – FALTA GRAVE – BOM COMPORTAMENTO – 

IRRELEVÂNCIA – DESNECESSÁRIO TRÂNSITO EM JULGADO DA 

CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE – SÚMULA N. 526 DO SUSPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA 

COM O PARECER MINISTERIAL. O cometimento de novo crime no curso da 

execução penal, constitui falta grave (LEP, art. 50, VII e art. 52), que se 

traduz em situação desabonadora ao condenado para fins do livramento 

condicional. O atestado de comportamento carcerário não basta para 

comprovar o requisito subjetivo do livramento condicional, nos casos em 

que o apenado comete novo crime doloso no curso da execução penal. “O 

reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido 

como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado 

para apuração do fato” (Súmula 526, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 

13/05/2015, DJe 18/05/2015). (AgExPe 38974/2018, DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018, 

Publicado no DJE 16/08/2018)

No mais, proceda-se com o determinado à fl. 441.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-30 APREENSÃO DE TÍTULOS

Processo Número: 1001644-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL BATISTELLA (REQUERENTE)

BATISTELLA E BATISTELLA LTDA - ME (REQUERENTE)

ASSIS SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMUR RUFINO DA COSTA - ME (REQUERIDO)

LEODIR GIOPATTO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Tendo em vista a manifestação do Autor justificando a 

impossibilidade de comparecimento na audiência designada, defiro o pleito 

formulado e por conseguinte, redesigno a solenidade aprazada para o dia 

06 de novembro de 2018 às 14:00h (horário oficial de Mato Grosso), pelo 

CEJUSC. Mantenho os demais termos da decisão inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 

de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA
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Processo Número: 1000617-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTELLA E BATISTELLA LTDA - ME (REQUERENTE)

MIGUEL BATISTELLA (REQUERENTE)

ASSIS SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEODIR GIOPATTO JUNIOR (REQUERIDO)

JAMUR RUFINO DA COSTA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Tendo em vista a manifestação do Autor (ID 

14662451), defiro o pleito formulado e por conseguinte, redesigno a 

solenidade aprazada para o dia 06 de novembro de 2018 às 13:30h 

(horário oficial de Mato Grosso), pelo CEJUSC. Mantenho os demais 

termos da decisão inicial. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de agosto de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76943 Nr: 532-39.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Piva Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diani de Moraes - 

OAB:MT/12283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Piacentini - 

OAB:MT 7170-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGANTE, através de sua advogada, para informar se houve o 

integral cumprimento dos termos acordados, no prazo de 15 dias, tendo 

em vista que o pagamento era em parcela única até o dia 05/03/2018 (fls. 

75/75vº)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84143 Nr: 1479-59.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Norte do Estado de Mato Grosso - 

Coop. de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Elisa Del Padre da Silva - 

OAB:MT 15.318-A, Luiz Fernando Bressan Aranda - OAB:MT 

12089-A

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA 

PARTE EXECUTADA, através de seus advogados, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver às fls. 133/135, 

quantia de R$ 9.114,60 (nove mil cento e quatorze reais e sessenta 

centavos). Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95846 Nr: 3616-77.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adminstradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE DE MOURA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 32 e 42, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52836 Nr: 369-30.2012.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdO, LdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Parma Timidati - 

OAB:MT 16.027, Mauro Luís Timidati - OAB:MT 13.528

 Cálculos de Custas Processuais

Processo Cível/Criminal

Lotação: Primeira Vara

Autos Código: 52836

Requerentes: D.M.de O. e Lauzenira de Jesus.

Requeridos: Abel de Oliveira Pinto.

Descrição Valor

Custas Judiciais (fl. 35) 477,10

Índice de atualização (INPC/IBGE) 1,036104274

Valor atualizado a recolher 494,33

Certifico e dou fé que realizei o cálculo em cumprimento à sentença de fl. 

30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90919 Nr: 5027-92.2015.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina 

Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954, Roselaine 

Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Jean Peterson de Camargo - OAB:

 É o breve relatório. Fundamento e Decido. Pois bem. No intuito de 

possibilitar a análise da matéria preliminar alegada pelo Requerido em sede 

de contestação (fls. 29 – coisa julgada material), OFICIE-SE ao juízo da 3ª 

Vara desta comarca, onde tramita os autos de processo de Código n. 

89886, para fins de informar se houve a realização de acordo naqueles 

autos estabelecendo acerca de divórcio, guarda e alimentos conforme 

mencionado pelo demandado. De mais a mais, verifico que o julgamento da 

matéria discutida nos autos necessita de maior elucidação, mormente para 

fins de assegurar os interesses do filho menor, razão pela qual acolho o 

parecer ministerial de fls. 64 e determino a produção de prova testemunhal 

e depoimento pessoal, nos ditames do art. 357, V, do Código de Processo 

Civil.Desta feita, designo audiência de instrução para o dia 20 de setembro 

de 2018, às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se 

pessoalmente as partes para prestarem depoimento pessoal. Ademais, 

intimem-se as partes e o Ministério Público para, querendo, arrolarem 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de 

Processo Civil).No que concerne à intimação das testemunhas, determino 

sejam estas intimadas por oficial de justiça, no caso de patrocínio da 
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causa pela Defensoria Pública, conforme o art. 455, § 4°, IV, do Manual de 

Processo Civil.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51547 Nr: 2578-06.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMAB - Industria Metalúrgica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Terra - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Gonçalves 

Vaz - OAB:129.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não foram dirimidas integralmente as possibilidades de 

citação da parte Executada, não há que se falar em citação por edital, 

tendo em vista que não foram esgotadas todas as possibilidades de 

localização.

Nesta seara, importante é a lição do Doutrinador Marcus Vinicius Rios 

Gonçalves, que assim dispõe:

“O juiz só deferirá a citação por edital quando o réu tenha sido provocado, 

sem êxito, em todos os endereços constantes dos autos, e quando 

houverem sido esgotadas as possibilidades de localizá-lo.” (GONÇALVES, 

Marcus Vinicius Rio. Direito Processual Civil Esquematizado. São Paulo: 

Saraiva, 2011, p.313).

Nesse ponto, releva notar que somente fora tentada a citação da parte 

Executada por carta de citação, cujo resultados fora “Não existe o 

número” (fl. 89) e “Não Procurado” (fl. 92), quando, então, possível a 

citação por oficial de justiça.

Desta forma, cite-se a parte Executada por oficial de justiça, considerando 

que só tentada por carta de citação, em observância ao endereço 

declinado nos autos à fl. 93, quando, então, intime-se a parte Requerente 

para recolhimento da devida diligencia ou emolumento para carta 

precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111917 Nr: 7001-96.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Casarin, Restaurante e Pizzaria Casarin - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Dalla Libera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais c.c. Perdas e 

Danos, Ressarcimento de Valores e Danos Morais proposta por Nelci 

Casarin e Nelci Casarin - ME em desfavor de Eder Dalla Libera.

Com o regular trâmite da demanda, à fl. 42, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes à fl. 42 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Custas pela parte Requerida, sem honorários.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71279 Nr: 3810-19.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herbes e Cia Ltda - Ltda, Adriana Maria 

Herbes, Loreni Lúcia Baggio Filappi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 Diante do exposto, NÃO ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade 

proposta por Herbes & Cia Ltda, Adriana Maria Herbes e Loreni Lucia 

Baggio Filappi, em desfavor da Fazenda Pública Estadual, somente em 

relação à prescrição, e NÃO CONHEÇO da Exceção de Pré-Executividade 

em relação aos demais fundamentos. Por conseguinte, sendo o 

prosseguimento do feito medida de rigor, INTIME-SE a parte Exequente 

para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86398 Nr: 2760-50.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Rodrigues da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:MT 22.746, MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:MT 17.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente de Ação Declaratória de 

Nulidade de Ato Administrativo proposta por Euclides Rodrigues da Luz, 

em desfavor do Município de Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil.DETERMINAR o pagamento de todas as 

verbas que teria direito desde o ato de sua exoneração, que ocorreu no 

dia 30 de junho de 2015, inclusive promoções e pagamento de seus 

vencimentos a partir de seu afastamento, com juros e correção monetária 

nos seguintes termos: “(...)As condenações judiciais referentes a 

servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: 

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E.(...)” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) , 

sendo que que tais proventos devem ser pagos até o dia que a parte 

completa 70 (setenta) anos, qual seja, 16 de junho de 2018. DEIXO de 

reintegrar o servidor público Euclides Rodrigues da Luz no cargo porque 

no decorrer da demanda completou 70 (setenta) anos, sendo atingido pela 

aposentadoria compulsória, no dia 16 de junho de 2018, com fundamento 

no art. 40, § 1º, II, da CF.Sem custas, nos termos do art. 39 da Lei 

6.830/80. Incabíveis honorários.Após o trânsito em julgado desta sentença 

e cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os 

autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49195 Nr: 280-41.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Jacobsen, Joaquim Boris Jacobsen, 

Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, através 
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de seus advogados, para comparecimento na audiência de conciliação, 

designada para o dia 05/11/2018, às 16:00 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Nova Mutum (CEJUSC), desta 

Comarca, saliento que conforme decisão de fl. 84, deveras importante a 

presença das partes na referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49196 Nr: 281-26.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Boris Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, através 

de seus advogados, para comparecimento na audiência de conciliação, 

designada para o dia 05/11/2018, às 16:30 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Nova Mutum (CEJUSC), desta 

Comarca, saliento que conforme decisão de fl. 70, deveras importante a 

presença das partes na referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49197 Nr: 282-11.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Salete Grapégia Jacobsen, Joaquim 

Boris Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, através 

de seus advogados, para comparecimento na audiência de conciliação, 

designada para o dia 05/11/2018, às 17:00 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Nova Mutum (CEJUSC), desta 

Comarca, saliento que conforme decisão de fl. 78, deveras importante a 

presença das partes na referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49189 Nr: 274-34.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilma Salete Grapégia Jacobsen, Joaquim 

Boris Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, através 

de seus advogados, para comparecimento na audiência de conciliação, 

designada para o dia 05/11/2018, às 14:30 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Nova Mutum (CEJUSC), desta 

Comarca, saliento que conforme decisão de fl. 152, deveras importante a 

presença das partes na referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 71213 Nr: 3742-69.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Fernando da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:MT 17720, Leonardo C. Nicolino - OAB:MT/12.900

 Para tanto, deve-se indagar qual o juízo prevento, nos moldes descritos 

no art. 219, CPC/73, o qual dispõe:“Art. 219. A citação válida torna 

prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda 

quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e 

interrompe a prescrição.” No caso em tela, tendo em vista que no presente 

processo a citação válida ocorreu no dia 13/02/2015, ocasião do 

comparecimento espontâneo do demandado nos autos, e que na Ação n. 

26251-18.2013.811.0002 – Juízo da Vara Especializada em Direito 

Bancário, a citação ocorreu em 30/04/2014 conforme se vê do extrato em 

anexo, considera-se prevento o Juízo da Vara Especializada em Direito 

Bancário, a teor do art. 219, CPC/73. Deste modo, a análise da exceção de 

incompetência não comporta maiores delongas, sendo a remessa ao juízo 

competente medida que se impõe.Isto posto, nos termos do art. 112, c.c. 

os arts. 219, todos do Código de Processo Civil de 1973, DECLARO a 

incompetência deste juízo para processar e julgar a presente Ação de 

Busca e Apreensão/Execução n. 3742-69.2012.811.0086 – Código n. 

71213.Determino por corolário, a remessa destes autos ao Juízo da Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.Com 

o trânsito em julgado da decisão, proceda a Secretaria Judicial com a 

remessa dos autos, realizando as anotações e baixas que se fizerem 

necessárias.De mais a mais, antes de proceder com a remessa do feito, 

determino que o Cartório Distribuidor proceda com a alteração da capa dos 

autos e do Sistema Apolo, em observância a decisão prolatada à fl. 83, 

guardando observância ao fato que se trata de Ação de Execução, 

quando, então, devem ser alterados o “Tipo de Ação”, “Assunto” e a 

“nomenclatura das partes”.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49190 Nr: 275-19.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Boris Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, através 

de seus advogados, para comparecimento na audiência de conciliação, 

designada para o dia 05/11/2018, às 15:30 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Nova Mutum (CEJUSC), desta 

Comarca, saliento que conforme decisão de fl. 591, deveras importante a 

presença das partes na referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49193 Nr: 278-71.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Dante Jacobsen, Joaquim Boris 

Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, através 

de seus advogados, para comparecimento na audiência de conciliação, 

designada para o dia 05/11/2018, às 15:00 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Nova Mutum (CEJUSC), desta 

Comarca, saliento que conforme decisão de fl. 439, deveras importante a 

presença das partes na referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49134 Nr: 218-98.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Dante Jacobsen, Joaquim Boris 

Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian José de Araújo - 

OAB:MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, através 

de seus advogados, para comparecimento na audiência de conciliação, 

designada para o dia 05/11/2018, às 08:00 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Nova Mutum (CEJUSC), desta 

Comarca, saliento que conforme decisão de fl. 88, deveras importante a 

presença das partes na referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49133 Nr: 217-16.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Jacobsen, Carlos Dante Jacobsen, 

Joaquim Boris Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, através 

de seus advogados, para comparecimento na audiência de conciliação, 

designada para o dia 05/11/2018, às 17:30 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Nova Mutum (CEJUSC), desta 

Comarca, saliento que conforme decisão de fl. 73, deveras importante a 

presença das partes na referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37406 Nr: 399-07.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Diogenes Jacobsen, Vilma Salete Grapégia 

Jacobsen, Joaquim Boris Jacobsen, Irma Guido Jacobsen, Carlos Dante 

Jacobsen, Fernando Jacobsen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, através 

de seus advogados, para comparecimento na audiência de conciliação, 

designada para o dia 05/11/2018, às 13:30 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Nova Mutum (CEJUSC), desta 

Comarca, saliento que conforme decisão de fl. 472, deveras importante a 

presença das partes na referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49188 Nr: 273-49.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Diogenes Jacobsen, Joaquim Boris 

Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, através 

de seus advogados, para comparecimento na audiência de conciliação, 

designada para o dia 05/11/2018, às 14:00 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Nova Mutum (CEJUSC), desta 

Comarca, saliento que conforme decisão de fl. 354, deveras importante a 

presença das partes na referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49194 Nr: 279-56.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Jacobsen, Joaquim Boris Jacobsen, 

Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, através 

de seus advogados, para comparecimento na audiência de conciliação, 

designada para o dia 05/11/2018, às 13:30 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Nova Mutum (CEJUSC), desta 

Comarca, saliento que conforme decisão de fl. 163, deveras importante a 

presença das partes na referida audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49191 Nr: 276-04.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Boris Jacobsen, Joaquim Diogenes 

Jacobsen, Vilma Salete Grapégia Jacobsen, Irma Guido Jacobsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:MT 3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Nos termos da legislação vigente da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO DAS PARTES, através 

de seus advogados, para comparecimento na audiência de conciliação, 

designada para o dia 05/11/2018, às 14:00 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania de Nova Mutum (CEJUSC), desta 

Comarca, saliento que conforme decisão de fl. 160, deveras importante a 
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presença das partes na referida audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111376 Nr: 6757-70.2017.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erosina Vieira da Silva, Maria Vieira da Silva, Maria 

Aparecida Batista de Jesus, Espólio de Cicero Vieira da Silva, Francisco 

Genelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Paulistas Reunidas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Covre - OAB:MT 15.255, 

Fernanda Denicolo - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Embargos de 

Declaração de fls. 80/80v, ante a ausência de condição vinculativa 

disposta na Lei.Da Audiência de JustificaçãoTendo em vista que a parte 

Autora não comprova ab initio os argumentos da exordial, mormente com 

relação a posse, entendo conveniente “ad cautelam” a justificação prévia 

do alegado, pelo que DESIGNO audiência de justificação para o dia 19 de 

setembro de 2018 às 13h30min (Horário Oficial de Mato Grosso), anotando 

que as testemunhas, se houver, deverão comparecer ao ato processual 

independentemente de intimação. Cite-se e intime-se a parte Requerida 

para que compareça à audiência acompanhada de Advogado, 

cientificando-a, ainda, de que o prazo para apresentar contestação será 

contado da intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar, 

nos termos do art. 564 do Código de Processo Civil.Intime-se a parte 

Autora por intermédio de seu procurador. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110502 Nr: 6211-15.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdirene T. Welter, Valdirene Terezinha 

Welter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 60/61, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73257 Nr: 1773-82.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welinton Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Invest Lar Empreendimentos Imobiliários LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 168, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102372 Nr: 1695-49.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda - EPP, Idu Costa, FLÁVIO 

AUGUSTO CIVALSCI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 70, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51146 Nr: 2181-44.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaosinho Heineck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretario de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso/ MT., Detran-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 51/55, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27084 Nr: 191-96.2003.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construrio Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaviano Olavo Pivetta, José Benedicto de 

Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Franciscato Sanches - 

OAB:MT 2321-B, Valdecir Errera - OAB:MT 3365-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Moreira Franco - 

OAB:RJ 114.033, Decio Arantes Ferreira - OAB:5920, Marcelo 

Roberto Ferro - OAB:RJ 58.049, Paulo Renato Juca - OAB:RJ 155.307, 

Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9.536/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. Décio Arantes Ferreira, para que tome ciência 

acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 (cinco) 

dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido prazo, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51698 Nr: 2723-62.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tucano Armazéns Gerais Ltda, José Simeão 

Dias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da pesquisa de fls. 137/138, requerendo que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87686 Nr: 3537-35.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schuster & Santos Ltda. - Me (M S 

Transportes)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 84, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72339 Nr: 851-41.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Araujo Martins - ME (Shopping Calhas)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catan Construtora e Incorporadora LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 Nos termos do artigo 364, §2º, do NCPC e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

COM A FINALIDADE DE INTIMAR AS PARTES, por seus procuradores, 

para apresentar suas razões finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102558 Nr: 1819-32.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zurich Minas Brasil Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA SANTOS BIZINOTTO, Ataide Bizinotto 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 93/94, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47327 Nr: 2751-64.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Siqueira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte AUTORA, na pessoa de seu advogado, para 

que fique ciente do Cálculo de fls. 169/170v, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aceitação tácita.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99351 Nr: 5925-71.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCAR, IRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HILARIO 

SCHIEFELBEIN, para devolução dos autos nº 5925-71.2016.811.0086, 

Protocolo 99351, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33890 Nr: 188-05.2007.811.0086

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RKGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábia Carolina Moretto 

Rizzato Rodrigues - OAB:9.301- MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. RÉGISSON JOSÉ DE CASTRO, para que tome 

ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 

(cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido 

prazo, os autos retornarão ao arquivo. INTIMO AINDA O CAUSÍDICO PARA 

QUE SE HABILITE NOS AUTOS TRAZENDO PROCURAÇÃO DA PARTE QUE 

REPRESENTA A FIM DE QUE TENHA ACESSO AOS AUTOS QUE 

TRAMITAM EM SEGREDO DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34214 Nr: 542-30.2007.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos Giequelin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gizeli Paulina Holz - 

OAB:22586/O, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B, Ricardo 

Zimmermann Lima - OAB:14492-A/MT, Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O, Procurador(a) do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerida/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32277 Nr: 1881-58.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Kurek, Fokko Heinrich Schwabe, 

Espolio de Herminio Pedro Taffarel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A parte exequente postulou às fls. 75 que o executado HERMÍNIO 

PEDRO TAFFAREL fosse citado por edital, mencionando que se 

encontrava em lugar incerto e não sabido.Por outro lado, considerando 

que a citação por edital só deve ser utilizada após o esgotamento de todas 

as vias possíveis de localização da parte, entendo que a parte exequente 

deve trazer aos autos prova de que tentou “diligenciar” quanto à 

localização da parte executada, dispondo a parte, na maioria das vezes, 

de condições para tanto. Desse modo, intime-se a parte exequente a fim 

de, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos o endereço da parte 

requerida ou comprovação que tentou localizar o endereço.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72186 Nr: 686-91.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Preventec Medicina do Trabalho, Saúde 

Ocupacional LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walmir Antonio Pereira 

Machiaveli - OAB:MT 4.284

 Vistos.

Intime-se novamente a exequente, por vista dos autos, para requerer o 

que entender de direito no que tange à informação prestada pela 

executada às fls. 60/61, de que teria aderido ao REFIS FEDERAL, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado como concordância tácita e 

arquivamento dos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, caso não haja qualquer manifestação, tornem os autos conclusos 

para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49605 Nr: 685-77.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Batista Rodrigues Construtora Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trimec Construções e Terraplanagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Ferreira da Silva 

Junior - OAB:11322/MT, Lucimar Aparecida Karasiaki - 

OAB:6448/MT, Maria Rita S. Carvalho - OAB:

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por BATISTA 

RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA – ME em face de TRIMEC 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 

10/45.Às fls. 46/47, indeferida a pretensão executória, ante a ausência de 

certeza da obrigação, bem como recebida a inicial como ação de cobrança 

e deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. (...) Decido. De 

proêmio, em relação às provas a serem produzidas no feito, verifico que a 

parte requerida pleiteou pela produção de prova testemunhal, tendo 

arrolado tempestivamente as testemunhas Ronan Fonseca Lemos Filho, 

Paulo Roberto Leão Rocha e Lourdes Regina Reami Bexiga, conforme se 

verifica às fls. 160. Outrossim, a requerida arrolou a testemunha José 

Maria Ferreira Dias à fl. 166, tendo sido considerada intempestiva, 

conforme decisão proferida durante a audiência de conciliação, instrução 

e julgamento. Na audiência de conciliação, instrução e julgamento foram 

inquiridas as testemunhas Paulo Roberto Leão Rocha e Lourdes Regina 

Reami Bexiga.Assim, determino a intimação da parte requerida para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a insistência na oitiva da 

testemunha Ronan Fonseca Lemos Filho, ocasião em que deverá informar 

nos autos, no mesmo prazo, o endereço atualizado desta. Em caso de 

desistência da prova testemunhal em relação à citada testemunhal, desde 

já, dou por encerrada a instrução processual e determino a intimação das 

partes para apresentarem alegações finais, na forma de memoriais, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, devendo a secretaria primar pela 

juntada simultânea dos memoriais no feito. Em seguida, retornem os autos 

conclusos para prolação de sentença. Ainda, altere-se o procedimento na 

capa dos autos, uma vez que não se trata de execução, mas de ação de 

cobrança, conforme decisão de fl. 46/47.Por fim, desentranhem-se os 

documentos de fls. 210/234, visto que se tratam de cópias deste feito. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51504 Nr: 2535-69.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cordeiro de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Procurador(a) do Municipio de Nova 

Mutum - OAB:, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a constrição efetivada pelo Sistema RENAJUD sobre o 

veículo indicado às fls. 56, expeça-se NOVO mandado de penhora e 

avaliação sobre o veículo, a ser cumprido no endereço indicado pelo 

exequente às fls. 68.

Saliento que a penhora não foi aperfeiçoada, pois o veículo não foi 

encontrado pelo oficial de justiça às fls. 67, de modo que a FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL informou novo endereço às fls. 68, o qual não 

constou do mandado de fls. 73, de modo que não pode ser tida como 

válida a avaliação realizada pelo meirinho às fls. 75/76.

Caso o cumprimento do mandado seja infrutífero, tornem os autos 
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conclusos para apreciação do pedido de penhora online formulado às fls. 

78.

Intime-se o exequente desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115058 Nr: 1365-18.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390, Thamires Hohenberger Mafissoni - 

OAB:MT 18783

 Vistos. Cuida-se de medida específica de proteção ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual em favor das crianças PATRÍCIA LIMA 

KRAJEWSKI (05 anos de idade) e VANESSA KRAJEWSKI (09 anos de 

idade), em face do requerido LINEU KRAJEWSKI, genitor das infantes 

interessadas. (...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

ação em favor dos interesses das crianças VANESSA KRAJEWSKI e 

PATRÍCIA DE LIMA KRAJEWSKI, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, por consequência, determino a REVOGAÇÃO 

da decisão de fls. 42/43, para que o requerido LINEU KRAJEWSKI possa 

retornar a conviver e visitar as filhas. Saliento que, não evidenciada 

qualquer conduta danosa do requerido em relação às infantes, não há 

porque fazer qualquer restrição ao direito de visitas às filhas. Acerca do 

pedido de certificação sobre a guarda das infantes nos autos dos 

processos sob o código 79768 e código 49883, consigno que o Ministério 

Público deverá postular o desarquivamento dos feitos junto à Primeira 

Vara, extrair as cópias que entender necessárias e proceder a sua 

juntada nos autos n°. 3726-08.2018.811.0086, código 120153, onde está 

sendo discutida a guarda das crianças. Sem custas, nos termos do art. 

141, § 2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, incabíveis honorários 

advocatícios. Ciência ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Mutum/MT. Traslade-se 

cópias desta sentença aos autos em apenso. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 120153 Nr: 3726-08.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamires Hohenberger 

Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se a realização da audiência de mediação já designada.

Traslade-se cópia do estudo psicossocial de fls. 84/86 e da avaliação do 

núcleo familiar de fls. 73/75 dos autos em apenso a estes autos.

Após a realização da audiência e decorrido o prazo para apresentação de 

contestação sem qualquer manifestação da requerida, certifique-se e 

intime-se o requerente para postular o que entender de direito, abrindo-se 

vistas ao Ministério Público em seguida.

Caso seja apresentada contestação, intime-se o requerente para requerer 

o que entender de direito, com posterior vista ao Parquet.

Por fim, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADRIELE FRANCISCA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Defiro a gratuidade 

judiciária à parte Recorrente. Recebo o Recurso Inominado interposto nos 

autos (ID 12044783), apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELI PAULINA HOLZ (ADVOGADO(A))

RAFAEL ALLEVATO REZINO (REQUERENTE)

ODUVALDO LOPES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Defiro a gratuidade 

judiciária à parte Recorrente. Recebo o Recurso Inominado interposto nos 

autos (ID 12033444), apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-86.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS (ADVOGADO(A))

EVERTON RODRIGO MIRANDA - ME (REQUERENTE)

EVERTON RODRIGO MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 11955086), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

SIDINETE BARRETO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Defiro a gratuidade 

judiciária à parte Recorrente. Recebo o Recurso Inominado interposto nos 

autos (ID 11862358), apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Defiro a gratuidade 

judiciária à parte Recorrente. Recebo o Recurso Inominado interposto nos 

autos (ID 11912047), apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-58.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO TREVISAN (ADVOGADO(A))

ANSELMO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRE DE SOUZA FARIA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE DE ALMEIDA VILELA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 11588278), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010591-76.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ADRIANO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 9957272), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010596-98.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

JOSE ADILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Indefiro o pedido de 

efeito suspensivo ante a ausência de demonstração nos autos dos 

requisitos necessários para concessão do pleito a teor do art. 43 da Lei n. 

9.099/95. Recebo o Recurso Inominado interposto nos autos (ID 9942255), 

apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou 

caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para 

uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a soberana 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de de 

2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010597-83.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

LUCIMARA PIRES MADUREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 8185191), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010610-82.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

ALPINIANO MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Defiro a gratuidade 

judiciária à parte Recorrente. Recebo o Recurso Inominado interposto nos 

autos (ID 9541638), apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 
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presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-13.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY DA SILVA PONCE (REQUERENTE)

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO (ADVOGADO(A))

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. De proêmio, deixo de 

receber o Recurso Inominado constante no ID12207091, eis que 

intempestivo, tendo em vista o descumprimento do delineado no art. 42, 

“caput”, da Lei n. 9.099/95, uma vez que, interposto fora do prazo legal, 

conforme certidão disposta no ID 12304138. Intimem-se as partes para, 

querendo, se manifestarem no prazo legal, requerendo o que entenderem 

de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 22 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO (ADVOGADO(A))

JOSE REINALDO SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

LOTERICA MUTUM LTDA - ME (REQUERIDO)

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 12171273), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-91.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CLEIDSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro a gratuidade 

judiciária à parte Recorrente. Recebo o Recurso Inominado interposto nos 

autos (ID 11966749), apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-30.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro a gratuidade 

judiciária à parte Recorrente. Recebo o Recurso Inominado interposto nos 

autos (ID 12139179), apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEIBY COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro a gratuidade 

judiciária à parte Recorrente. Recebo o Recurso Inominado interposto nos 

autos (ID 11987782), apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-71.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL (REQUERENTE)

VINICIUS PEREIRA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 12172486), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA (ADVOGADO(A))

AMA - CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 12129874), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-56.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DA SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro a gratuidade 

judiciária à parte Recorrente. Recebo o Recurso Inominado interposto nos 

autos (ID 11943907), apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010355-61.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS BORTOLUZZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 6490638), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas ou decorrido o prazo para tanto, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010438-14.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DIRCE MAYER (REQUERENTE)

LUIZ PEDRO FRANZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro a gratuidade 

judiciária à parte Recorrente. Recebo o Recurso Inominado interposto nos 

autos (ID 12162618), apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 12224018), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

GILVANILSON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro a gratuidade 

judiciária à parte Recorrente. Recebo o Recurso Inominado interposto nos 

autos (ID 12074153), apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-45.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO LUNARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 12090322), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-39.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES (ADVOGADO(A))

ERISTOM MEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Não tendo sido 

demonstrados os requisitos legais, indefiro o pedido de efeito suspensivo, 

de modo que recebo o Recurso Inominado interposto nos autos (ID 

12163304), apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Recorrida 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, 

e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os presentes autos 

para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a soberana 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-96.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANO DA SILVA GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro a gratuidade 

judiciária ao Recorrente Adriano da Silva Guedes. Recebo os Recursos 

Inominados interpostos nos autos, ambos apenas em seu efeito 

devolutivo. Intimem-se as partes Recorridas para, querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas ou tendo decorrido o prazo, encaminhe-se os presentes 

autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a 

soberana apreciação dos recursos interpostos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-04.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

ANA LUZIA ZARPELLON FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos, apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se 

a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro a gratuidade 

judiciária à parte Recorrente. Recebo o Recurso Inominado interposto nos 

autos (ID 11982363), apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

SELMA DO ROSARIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. De proêmio, deixo de 

receber o Recurso Inominado constante no ID 12252649, eis que 

intempestivo, tendo em vista o descumprimento do delineado no art. 42, 

“caput”, da Lei n. 9.099/95, uma vez que, interposto fora do prazo legal, 

conforme certidão disposta no movimento n. 12426559. Intimem-se as 

partes para, querendo, se manifestarem no prazo legal, requerendo o que 

entenderem de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-13.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALMOR KERBER (REQUERENTE)

CESAR ROBERTO BONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA MULT CORRETORA LTDA - ME (REQUERIDO)

LUIS FELIPE LAMMEL (ADVOGADO(A))

VALDIR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto no movimento n. 12171923, apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas ou transcorrido o prazo, encaminhe-se os presentes autos 

para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a soberana 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de agosto de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-15.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

CESAR ROBERTO BONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos, apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se 

a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-66.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALAILTON MARQUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro a gratuidade 

judiciária à parte Recorrente. Recebo o Recurso Inominado interposto nos 

autos (ID 9170423), apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 22 de 

agosto de de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

MARTINHO MAIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

ROBERTA WOBETO BARALDI (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE SOUZA MEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 13003646), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-89.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE MORAES (REQUERENTE)

DIANI DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 6495467), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-63.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDUSANGELA RITA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 8162804), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-71.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS (ADVOGADO(A))

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO TREVISAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça conforme pleiteado pelo recorrente. Recebo o 

Recurso Inominado interposto nos autos (ID 9116574), apenas em seu 

efeito devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas ou transcorrido o prazo, encaminhe-se os presentes autos 

para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a soberana 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-62.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ODORICO DA SILVA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça conforme pleiteado pelo recorrente. Recebo o 

Recurso Inominado interposto nos autos (ID 8813693), apenas em seu 

efeito devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-41.2017.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIO DE SOUZA LEITE - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça conforme pleiteado pelo recorrente. Recebo o 

Recurso Inominado interposto nos autos (ID 9116806), apenas em seu 

efeito devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-10.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça conforme pleiteado pelo recorrente. Recebo o 

Recurso Inominado interposto nos autos, apenas em seu efeito devolutivo. 

Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, 

encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias Turmas 

Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-34.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEILSON XAVIER LIRA (REQUERIDO)

RUTE DOS SANTOS LIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça conforme pleiteado pelo recorrente. Recebo o 

Recurso Inominado interposto nos autos, apenas em seu efeito devolutivo. 

Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, 

encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias Turmas 

Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA LARA DA SILVA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça conforme pleiteado pelo recorrente/reclamante. 

Recebo o Recurso Inominado interposto nos autos, apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERINEUMA FERNANDES SILVA (REQUERENTE)

ADRIELLE FACCIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 9785430), porquanto este é tempestivo 

e restou recolhido o preparo recursal conforme certidão constante no ID 

13286395, de modo que o recebo apenas em seu efeito devolutivo. 

Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, 

encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias Turmas 

Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-19.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS (ADVOGADO(A))

GR COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI - 

ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J W MATIAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro a gratuidade da 

justiça, conforme pleiteado pela parte recorrente. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos, apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se 

a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os 

presentes autos para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, 

para a soberana apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de 

agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-79.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMAR KAROLHUS DE CASTRO (REQUERENTE)

LUIZ GUSTAVO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 12130645), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010648-65.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ASSIS SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 6483593), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas ou transcorrido o prazo, encaminhe-se os presentes autos 

para uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a soberana 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-32.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERRALHERIA MIRA SANTA LTDA - ME (REQUERENTE)

PATRICIA TIEPPO ROSSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CEMAT - Centrais Elétricas de Mato Grosso (REQUERIDO)

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 8777873), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-88.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE AMORIM (REQUERENTE)

Marcus Vinicius Araujo França (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, conforme pleiteado pela parte recorrente. Recebo o 

Recurso Inominado interposto nos autos (ID 9359979), apenas em seu 

efeito devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAURALI CARBULONI NUNES (REQUERENTE)

JANAYNA NUNES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, conforme pleiteado pela parte recorrente. Recebo o 

Recurso Inominado interposto nos autos (ID 9048592), apenas em seu 

efeito devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-93.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GEMA BIRCK BORCHERT (REQUERENTE)

EDSON MACHADO BARRETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 9817168), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-51.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANO DA SILVA GUEDES (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária conforme pleiteado pelo Recorrente Adriano da Silva 

Guedes. Recebo o Recurso Inominado interposto nos autos (ID 6497356), 

apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou 

caso já tenha sido apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para 

uma das Egrégias Turmas Recursais Estaduais, para a soberana 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOBSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 14198639), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-74.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DA CONCEICAO (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos, apenas em seu efeito devolutivo. 

Encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias Turmas 

Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-64.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

CLELIA REGINA S BIAZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto nos autos (ID 13638134), apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-66.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

GIULIANO DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO HENRIQUE DE MATOS STORTI (REQUERIDO)

PEDRO ROBERTO PIVETTA TISSIANI (REQUERIDO)

HARAS VENTO SUL (FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA) 

(REQUERIDO)

PATRICIA TIEPPO ROSSI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça ao recorrente, conforme pleiteado. Recebo o 

Recurso Inominado interposto nos autos (ID 11603231), apenas em seu 

efeito devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-66.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ANA CAROLINA FAVRETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. De proêmio, deixo de 

receber o Recurso Inominado constante no movimento n. 10404297, eis 

que intempestivo, tendo em vista o descumprimento do delineado no art. 

42, “caput”, da Lei n. 9.099/95, uma vez que, interposto fora do prazo 

legal, conforme certidão disposta no movimento n. 14607957. Intimem-se 

as partes para, querendo, se manifestarem no prazo legal, requerendo o 

que entenderem de direito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-27.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE FATIMA MELDOLA RIBEIRO MENDES (REQUERENTE)

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE OVELAR (ADVOGADO(A))

ALVES & DALTRO ADVOCACIA E CONSULTORIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos, etc. De proêmio, deixo de 

receber o Recurso Inominado constante no movimento n. 9899389, eis que 

deserto, tendo em vista o descumprimento do delineado no art. 42, § 1°, da 

Lei n. 9.099/95, uma vez que, ausente recolhimento do preparo no prazo 

legal, conforme constante na certidão constante no movimento n. 

14423548 . Intime-se a parte Requerente para, querendo, se manifestar no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010394-58.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA (ADVOGADO(A))

KELLY CHRISTIANE YAMAO FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHA OMEGA TECNOLOGIA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ERICSON CESAR GOMES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Recebo o Recurso 

Inominado interposto no movimento n. 10928482, apenas em seu efeito 

devolutivo. Intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar contrarrazões, e/ou caso já tenha sido 

apresentadas, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias 

Turmas Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso 

interposto. Por outro lado, deixo de receber o Recurso Inominado 

constante no movimento n. 11034457, eis que intempestivo, tendo em vista 

o descumprimento do delineado no art. 42, “caput”, da Lei n. 9.099/95, uma 

vez que, interposto fora do prazo legal, conforme certidão disposta no 

movimento n. 14420696 e n. 14420840. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010669-75.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM (ADVOGADO(A))

NOE MACHADO MATIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO MIGUEL DA SILVA PRODUCOES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Vistos etc. Defiro a gratuidade 

judiciária à parte Recorrente. Recebo o Recurso Inominado interposto no 

movimento 6468464, apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte 

Recorrida para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões, e/ou caso já tenha sido apresentadas ou transcorrido o 

prazo, encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias Turmas 

Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIBELE RENATA PAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

DANIELLE BRAGA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo: 

1000282-47.2018.8.11.0086. REQUERENTE: SIBELE RENATA PAIS 

REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA, TRANSPORTES AEREOS 

PORTUGUESES SA Vistos, etc. Acolho a justificativa de ausência à 

audiência de conciliação, conforme certidão de id. 14272029 e anexos. 

Desta forma, designe-se nova data para a audiência de conciliação e 

intimem-se as partes para comparecimento. Cumpra-se. Às providências. 

Nova Mutum - MT, 8 de agosto de 2018. CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010521-64.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA WOBETO BARALDI (ADVOGADO(A))

KAROLINE APARECIDA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 8010521-64.2013.8.11.0086 Valor causa: R$ 

20.354,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: KAROLINE APARECIDA COSTA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA WOBETO BARALDI - 

MT0014381A REQUERIDO: CLARO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - MT0013431A-A Certifico 

e dou fé que o Recurso protocolado no ID 6465441 é tempestivo. Certifico 

ainda que o Recorrente requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento 

ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, 

para querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 28 de agosto de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010140-56.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO DA COSTA 

Dados do Processo: Processo: 8010140-56.2013.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 25.906,04 Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

Audiência: EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO DA COSTA Advogado do(a) 

EXEQUENTE: EDSON MACHADO BARRETO - MT0012420A Nome: CARLOS 

EDUARDO DA COSTA Endereço: Rua DAS HORTELAS, 3.368 N, N, 

RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

EXECUTADO: COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 

Advogado do(a) EXECUTADO: Nome: COMIBRAS LITORAL COMERCIO E 

SERVICOS LTDA Endereço: AVENIDA ARTUR DE QUEIRÓS, 293, sala 24, 

CASA BRANCA, SANTO ANDRÉ - SP - CEP: 09015-510 Nos termos da 

legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, acerca da juntada do AR/Mandado Negativo retro, para que 

informe o endereço atualizado do Requerido, ou requeira o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum 

- MT, 28 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO 

DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-27.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR KARASIAKI (ADVOGADO(A))

WILSON JOSE LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERVASIO LOPES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: WILSON JOSE LOPES Dados do 

Processo: Processo: 8010301-27.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

8.500,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 06/03/2019 

Hora: 16:00 REQUERENTE: WILSON JOSE LOPES Advogado do(a) 

REQUERENTE: CESAR KARASIAKI - MT16837/O Nome: WILSON JOSE 

LOPES Endereço: Avenida GAIVOTAS, 540 W, PRIMAVERA I, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: GERVASIO LOPES Advogado 

do(a) REQUERIDO: Nome: GERVASIO LOPES Endereço: Avenida DOS 

BEIJA FLORES, 99, IMOBILIÁRIA CASA E CIA - AV. DOS BEIJA FLORES, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: 

WILSON JOSE LOPES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 
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no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

28 de agosto de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DEBORA ESTEFAN ARGUELHO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000078-03.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DEBORA ESTEFAN ARGUELHO LOPES REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. Trata-se de 

Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 14070188 por 

Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos Financeiros, ora Embargante, sob o 

argumento deque a sentença de id n. 13927641padeceria de vício de 

omissão/contradição. Infere-se que a parte embargante, por discordar da 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADEEXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumentoprocessual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade,contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunhapela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoantereza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção daEmbargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n.13927641tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-88.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO MARCO BECKER (REQUERENTE)

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC - AGENCIA DE NOVA MUTUM-MT (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010241-88.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: GERVASIO MARCO BECKER REQUERIDO: UNIVERSO 

ONLINE S/A, HSBC - AGENCIA DE NOVA MUTUM-MT Vistos, etc. Dispenso 

o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 14177806 e 14538584] 

considerando que os valores se encontram depositados em conta judicial, 

o Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 14898319], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001112-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCINEIA DA SILVA E SOUZA REQUERIDO: NATURA 

COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 

n. 13926322 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 
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justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ante 

a ausência injustificada na audiência de conciliação, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da ação formulado em audiência. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nemter apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DA SILVA BELARMINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001114-17.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LEANDRO DA SILVA BELARMINO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Leandro da Silva 

Belarmino em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do 

CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio de fatura, Termo de Contratação de Pacote de Serviços, 

cartão de assinaturas e do comprovante de retirada do cartão de débito 

Santander, devidamente assinada pelo Reclamante, bem como juntou 

cópia dos documentos pessoais do Reclamante apresentados na 

contratação o que demonstra a regularidade da contratação e utilização 

do serviço bancário. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do 

nome do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no 

exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à 

colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA 

LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO 

PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), 

que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O 

SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao devedor, 

conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. 

Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da 

presente demanda em relação ao registro existente em nome do autor, 

haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua própria 

iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a 

entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida por seus 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, 

para derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos, condenando o Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação da Excelentíssima juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 
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P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA LINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000368-18.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA LINO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

15057207 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-84.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE DE GOES DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001116-84.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: VANESSA CAROLINE DE GOES DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 

n. 13929366 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência deconciliação e 

nemter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON MAIKE COSTA (REQUERENTE)

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000416-11.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PETERSON MAIKE COSTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 11735387 por Peterson Maike Costa, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 11443336 padeceria de vício de 

obscuridade. Infere-se que a parte embargante, por discordar da 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção do Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 11443336 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 
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para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues (ADVOGADO(A))

JOMAR LEMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000636-09.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOMAR LEMES DE ALMEIDA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 14534351] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 14535584], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

EVERTON ROBERTO DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000189-21.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EVERTON ROBERTO DE CAMPOS SILVA REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

14449921] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 14819002], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

UILTON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA ROSANE DA SILVA (REQUERIDO)

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000500-12.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: UILTON DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: ROBERTO 

CARLOS SCATAMBULI, CLEIA ROSANE DA SILVA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo 

com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de 

produção de provas em audiência. Trata-se de Ação de Locupletamento 

Ilícito proposta por Uilton Da Silva Pereira em desfavor de Roberto Carlos 

Scatambuli e Cleia Rosane da Silva. Em síntese, sustenta o Reclamante 

que é credor dos Reclamados, concernente a um cheque devolvido sem 

fundos, no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pois bem, nota-se 

que os Reclamados foram regularmente citados, conforme se infere do 

aviso de recebimento anexo aos ids. n. 11715085 e 11715089 dos autos, 

entretanto, não compareceram à audiência de conciliação, tampouco 

apresentaram contestação, tornando-se, dessa forma, revel. É cediço que 

a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Entretanto, caso a parte haja com contumácia, ou 

seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que: “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 
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provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, os fatos 

alegados pelo Reclamante somente não se reputarão verdadeiros, quando 

do contrário resultar da convicção do juiz. Pois bem, da análise dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste 

ao Reclamante. A devolução da cártula é incontroversa e o Reclamante 

demonstrou documentalmente, com cheque formalmente em ordem, 

embora prescrito, que é credor da quantia mencionada na inicial, tendo 

perdido sua força executiva. O cheque apresentado é documento escrito 

com substancial força probante, representando, sem dúvida, que o 

emitente deve pagar a importância nele consignada. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para CONDENAR os 

Reclamados a pagarem ao Reclamante, e para que não incida juros sobre 

juros, a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora 

de 1% a.m. a partir da data da apresentação do cheque e correção 

monetária desde a emissão do título, com resolução do mérito a teor do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária por expressa vedação legal. É o parecer 

que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-94.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

UILTON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (REQUERIDO)

CLEIA ROSANE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000501-94.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: UILTON DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: ROBERTO 

CARLOS SCATAMBULI, CLEIA ROSANE DA SILVA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo 

com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de 

produção de provas em audiência. Trata-se de Ação de Locupletamento 

Ilícito proposta por Uilton Da Silva Pereira em desfavor de Roberto Carlos 

Scatambuli e Cleia Rosane da Silva. Em síntese, sustenta o Reclamante 

que é credor dos Reclamados, concernente a um cheque devolvido sem 

fundos, no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pois bem, nota-se 

que os Reclamados foram regularmente citados, conforme se infere do 

aviso de recebimento anexo aos ids. n. 11715041 e 11715052 dos autos, 

entretanto, não compareceram à audiência de conciliação, tampouco 

apresentaram contestação, tornando-se, dessa forma, revel. É cediço que 

a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Entretanto, caso a parte haja com contumácia, ou 

seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que: “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, os fatos 

alegados pelo Reclamante somente não se reputarão verdadeiros, quando 

do contrário resultar da convicção do juiz. Pois bem, da análise dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste 

ao Reclamante. A devolução da cártula é incontroversa e o Reclamante 

demonstrou documentalmente, com cheque formalmente em ordem, 

embora prescrito, que é credor da quantia mencionada na inicial, tendo 

perdido sua força executiva. O cheque apresentado é documento escrito 

com substancial força probante, representando, sem dúvida, que o 

emitente deve pagar a importância nele consignada. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para CONDENAR os 

Reclamados a pagarem ao Reclamante, e para que não incida juros sobre 

juros, a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora 

de 1% a.m. a partir da data da apresentação do cheque e correção 

monetária desde a emissão do título, com resolução do mérito a teor do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária por expressa vedação legal. É o parecer 

que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMARA SERAPIAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUIS FELIPE LAMMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRÍCIA FERST ZANDONA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000219-22.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCIMARA SERAPIAO DOS SANTOS REQUERIDO: 

PATRÍCIA FERST ZANDONA Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que a 

Reclamante foi intimada na audiência de conciliação para que em 10 [dez] 

dias apresentasse o endereço atualizado da Reclamada para citação [id. 

n. 13537905], contudo a mesma quedou-se inerte. É certo que a 

Reclamante foi intimada pessoalmente para suprir a determinação judicial, 

entretanto, não há nos autos informação de que tenha cumprido a 

diligência que lhe competia. Assim, considerando a quantidade de 

processos que este Juizado Especial possui e a necessidade de entregar 

a prestação jurisdicional de forma definitiva aos que demonstram interesse 

no resultado da lide, entendo que ao não atender ao chamado judicial, 

demonstrou-se a perda superveniente daReclamante no interesse da lide, 

motivo pelo qualopino pela extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 
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juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

IVONE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000272-03.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: IVONE MARIA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA DATA 

S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 14760467 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001265-80.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

ANTONIELLE FABIANE COSTA PENHA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVA DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001265-80.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIEL JOSE DE OLIVEIRA E SILVA REQUERIDO: MARCOS 

SILVA DE PAULA Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que o Reclamante foi intimado 

na audiência de conciliação para que em 10 [dez] dias apresentasse o 

endereço atualizado do Reclamado para citação [id. n. 14467354], contudo 

o mesmo quedou-se inerte. É certo que o Reclamante foi intimado 

pessoalmente para suprir a determinação judicial, entretanto, não há nos 

autos informação de que tenha cumprido a diligência que lhe competia. 

Assim, considerando a quantidade de processos que este Juizado 

Especial possui e a necessidade de entregar a prestação jurisdicional de 

forma definitiva aos que demonstram interesse no resultado da lide, 

entendo que ao não atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda 

superveniente do Reclamante no interesse da lide, motivo pelo qual opino 

pela extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, 

inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 24 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000347-42.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIZANGELA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Elizangela da Silva 

em desfavor de Banco Bradescard S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado por um débito que alega desconhecer, aduzindo 

que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, o Reclamado combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de faturas 

e da Proposta de Adesão ao Cartão C&A Mastercard Internacional, 

devidamente assinada pela Reclamante, o que demonstra a regularidade 

da contratação e utilização do serviço bancário. Portanto, comprovada a 

relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na 

anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, 

assim, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

o Reclamado no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre 

esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a 

respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, 

não respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA 

EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR 

NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 

12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 

09). O SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao 

devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 
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66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da presente demanda em relação ao registro existente em nome 

do autor, haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua 

própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), 

limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida 

por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação da 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, 

para derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos, condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação da Excelentíssima juíza de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001289-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOELMA DE LIMA ADORIAM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001289-74.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOELMA DE LIMA ADORIAM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 16305944 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado no Id. 14782396. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nemter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001288-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOELMA DE LIMA ADORIAM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001288-89.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOELMA DE LIMA ADORIAM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 16305944 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado no Id. 14782364. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nemter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI PEREIRA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000645-68.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDECI PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. A Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

petição id. n. 14696865 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do 

FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO (ADVOGADO(A))

CARLA SUELE MEOTTI GURKA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000564-22.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLA SUELE MEOTTI GURKA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 13263216] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 14541549], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-55.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

JOHN LUCAS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001105-55.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOHN LUCAS SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 

S.A Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13905843 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001100-33.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, conforme se 

depreende do evento n. 13904763 destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 
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processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

GENIVAL BELO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000577-21.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GENIVAL BELO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de prova em audiência (art. 355, inciso I, do 

CPC). Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de 

interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Assinalo que não há necessidade de realização de 

exame grafotécnico no presente caso, posto que a assinatura do 

documento do Reclamante e aquela aposta nos documentos apresentados 

pelo Reclamado são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste 

sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Quanto à 

preliminar concernente a alegada prescrição, opino pelo seu afastamento, 

uma vez que não assiste razão ao Reclamado, pois no presente caso a 

lesão perdura pelo tempo em que houver restrição junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Sem maiores delongas, passo a analisar o mérito. 

Cuida-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Genival Belo da Silva em 

desfavor de Banco Bradescard S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado por um débito que alega desconhecer, aduzindo 

que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, o Reclamado combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de faturas 

e da Proposta de Adesão ao Cartão C&A, devidamente assinada pelo 

Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação e utilização 

do serviço bancário. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do 

nome do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no 

exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à 

colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA 

LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO 

PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), 

que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O 

SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao devedor, 

conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. 

Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da 

presente demanda em relação ao registro existente em nome do autor, 

haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua própria 

iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a 

entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida por seus 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, 

para derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 
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cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos, condenando o Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar a 

Reclamada o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela revogação da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. 9979330]. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-86.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIANA PERONDI AMADIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001090-86.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIANA PERONDI AMADIO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Acolho a justificativa. Ao Gestor para redesignar a audiência 

preliminar. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Nova Mutum/MT, 24 de 

agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

C. K. BAZANA - ME (REQUERENTE)

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR FRANCISCO CENEDESE - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000328-36.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: C. K. BAZANA - ME REQUERIDO: ADEMIR FRANCISCO 

CENEDESE - ME Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

14888703 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MIGUEL (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000331-88.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIO MIGUEL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. De 

início, opino pelo indeferimento do pedido de reconsideração constante na 

petição id 13633823, vez que não aportou aos autos nenhum elemento 

novo capaz de corroborar sua alegação. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação, conforme se 

depreende do evento n. 14904304 destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001107-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

DIELE FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001107-25.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DIELE FERREIRA DE FRANCA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

petição id. n. 14512666 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do 

FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 
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HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001095-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ROBERTO FRANCISCO DIAS (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001095-11.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROBERTO FRANCISCO DIAS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante petição id. n. 14512616 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILLAMIS DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000747-90.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: WILLAMIS DA SILVA SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante petição id. n. 14696330 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-39.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

ADELMO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000386-39.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ADELMO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

petição id. n. 14512930 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do 

FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

IVANILDO BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 612 de 886



Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000528-43.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: IVANILDO BALBINO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

petição id. n. 14589094 e 14747163 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-28.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

IVANILDO BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000529-28.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: IVANILDO BALBINO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

petição id. n. 14589155 e 14747227 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-13.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000530-13.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VANUZA DA SILVA BATISTA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

petição id. n. 14589193 e 14747292 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

IGOR ALISSON MENDES SANTOS COSTA SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000533-65.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: IGOR ALISSON MENDES SANTOS COSTA SALES 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 14695129 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________
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_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-26.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR (ADVOGADO(A))

ROSEDANEA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE RIBEIRO RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001094-26.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSEDANEA LIMA DA SILVA REQUERIDO: MARLENE 

RIBEIRO RAMOS Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, 

consoante se extrai do termo de audiência anexo à movimentação de id. n. 

14874884 destes autos. Sendo assim, opino pela homologação do referido 

acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Outrossim, caso seja efetuado o pagamento por meio de 

deposito judicial, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento 

do valor depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ALISSON MENDES SANTOS COSTA SALES (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000534-50.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: IGOR ALISSON MENDES SANTOS COSTA SALES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 14589286 e 14747372 

destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ALISSON MENDES SANTOS COSTA SALES (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000535-35.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: IGOR ALISSON MENDES SANTOS COSTA SALES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 14589248 e 14752552 

destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADECIO CONCEICAO (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000591-68.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ADECIO CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 
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Decido. O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

petição id. n. 14696387 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do 

FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-53.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADECIO CONCEICAO (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000592-53.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ADECIO CONCEICAO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 14696430 

destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-78.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPPO TAITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000364-78.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FELIPPO TAITE DE OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 14512712 

destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SUELY BERNARDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000164-71.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: SUELY BERNARDINO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Previamente, 

opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n.11741283dos autos. Quanto 

a preliminar de inépcia da inicial decorrente da ausência de comprovante 

de endereço em nome da Reclamante, apesar deste juízo entender que a 

sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da 

Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, 

consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 
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CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Passo a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por Suely Bernardino dos 

Santos em desfavor de Vivo S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de débitos que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como contrato 

devidamente assinado pela Reclamante ou faturas inadimplidas. Provas 

estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e 

constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida 

pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se 

admite como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo 

é o entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como 

complemento quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as 

partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a 

existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo 

julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome 

daReclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O 

apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa da Reclamante, 

refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Por fim, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

pois, in casu, não há outras negativações, conforme exige o verbete da 

referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, com resolução do mérito a 

teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 8 de agosto de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-39.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

VALTON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000774-39.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VALTON DA CONCEICAO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante 

requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 13675309 

destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o 

seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALTON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000775-24.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VALTON DA CONCEICAO REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

petição id. n. 13675141 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do 

FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-22.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS (ADVOGADO(A))

GRACIELE NUNES (REQUERENTE)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CARLOS CERQUEIRA (ADVOGADO(A))

3RS COMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000025-22.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GRACIELE NUNES REQUERIDO: 3RS COMERCIAL LTDA - 

EPP Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo, consoante se extrai da 

petição anexa à movimentação de id. n. 14203808 destes autos. Sendo 

assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-66.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WANYELLI ARAUJO NERES (REQUERENTE)

OLIANI RASPINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. (REQUERIDO)

CONVITE COM ARTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CONVITE COM ARTE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010279-66.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: WANYELLI ARAUJO NERES REQUERIDO: CONVITE COM 

ARTE, ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 14453470] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 14890454], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________
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_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DANTAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000957-44.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DAIANE DANTAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, não conheço dos embargos de declaração 

constante do id. 13261334, ante a ausência de condição vinculativa. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, demodo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produçãode novas provas. Quanto a 

preliminar de inépcia da inicial decorrente da ausência de comprovante de 

endereço em nome da Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Previamente, opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da 

inicial pela não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 10764247 

dos autos. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Daiane Dantas de Oliveira em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I 

e II do CPC)que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado pela Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas/faturas, não se admite como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das 

telas servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 
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contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa da Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Por fim, resta 

afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há outras 

negativações, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 11506946]. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSILENE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000149-05.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSILENE ALVES DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Quanto a preliminar de 

incompetência do juízo com relação ao valor atribuído à causa, opino pela 

sua rejeição, considerando o disposto no § 3º, do artigo 3º que prenuncia 

que “a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia 

ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a 

hipótese de conciliação”. Passo a análise do mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Reparação por Danos proposta 

por Josilene Alves de Souza em desfavor de Vivo S.A. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Noticia a Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada referente a um débito que alega desconhecer. Desta forma, 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

Reclamada não refuta as pretensões da Reclamante, atendo-se a alegar a 

exigibilidade do débito, a regular contratação do serviço, afirmando ser a 

anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. 

Pois bem, verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, pois 

não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de apresentar o contrato devidamente assinado pela 

Reclamante, documento apto a anuir com a prestação de algum serviço e 

que fosse capaz de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência da Reclamante. Assinalo que as provas produzidas pela 

Reclamada, consistente de telas sistêmicas, não se admite como meio de 

afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento 

desta Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há um 

contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para 

corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos o entendimento da Turma Recursal do TJMT: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL 

ÚNICA PAGE PAGE 10 Recurso Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO 

LEONARDO ALVES DOS SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO 

NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR –VEROSSIMILHANÇA 

CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR 

– ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE SISTEMAS – SEM VALOR 

PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO 

SOCIAL DO CONTRATO NÃO OBSERVADO – ATO 

ILÍCITOCARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DERESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (destaquei) E o entendimento do TJPR: 

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 - 

Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). (TJ-PR 

- RI: 001480697201481601730 PR 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

(Acórdão), Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 

14/09/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2015) 

(destaquei). Observo ainda, que os espelhos do sistema interno da 

Reclamada estão totalmente ilegíveis, não sendo possível delas extrair 

qualquer informação. No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, 

desta forma, incumbia à Reclamada instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Cito 

julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA 

DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO 

GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, 

DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO.A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 619 de 886



dano moral in reipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Logo, restou demonstrada a falha na prestação 

de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante 

no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser 

de sua responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 

em que o nome da Reclamante esteve com restrição (desde 01.12.2014) e 

o valor irrisório da negativação, bem como, diante de sua inércia em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Diante do 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão deduzida na 

inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e 

para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a importância de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com resolução do 

mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001259-39.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ALCIONE ZACARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001259-39.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ALCIONE ZACARIAS DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

petição id. n. 14641241destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do 

FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-91.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000928-91.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RENATO COSTA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, não conheço dos embargos de 

declaração constante do id. 13159375, ante a ausência de condição 

vinculativa. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, vez que desnecessária produção de prova em 

audiência [art. 355, inciso I, do CPC]. Não se denota complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da questão controvertida. Passo a 

análise do mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Reparação por Danos proposta por Renato Costa da Silva em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II 

do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um 

débito que alega desconhecer. Desta forma, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não refuta as 

pretensões do Reclamante, atendo-se a alegar a exigibilidade do débito, a 

regular contratação do serviço, afirmando ser a anotação restritiva 

legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, verifico que 

as alegações da Reclamada não subsistem, pois não trouxe prova alguma 

de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de 
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apresentar o contrato devidamente assinado pelo Reclamante, documento 

apto a anuir com a prestação de algum serviço e que fosse capaz de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência do Reclamante. 

Assinalo que as provas produzidas pela Reclamada, consistente de telas 

sistêmicas e faturas, não se admite como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das 

telas servem como complemento quando há um contrato vigente entre as 

partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a 

existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos o entendimento 

da Turma Recursal do TJMT: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 

10 Recurso Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES 

DOS SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO 

CONSUMIDOR –VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS 

MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE 

SISTEMAS – SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – 

DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO 

OBSERVADO – ATO ILÍCITOCARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DERESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (destaquei) E o 

entendimento do TJPR: RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 - 

Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). (TJ-PR 

- RI: 001480697201481601730 PR 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

(Acórdão), Relator: Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 

14/09/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2015) 

(destaquei). Observo ainda, que os espelhos do sistema interno da 

Reclamada estão totalmente ilegíveis, não sendo possível delas extrair 

qualquer informação. No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, 

desta forma, incumbia à Reclamada instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Cito 

julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA 

DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO 

GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, 

DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO.A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in reipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Logo, restou demonstrada a falha na prestação 

de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante 

no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser 

de sua responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 

em que o nome do Reclamante esteve com restrição e o valor irrisório da 

negativação, bem como, diante de sua inércia em tentar solucionar a 

questão de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, 

via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Não vislumbro a má-fé 

processual por parte do Reclamante arguida em contestação, ficando 

rejeitado o pleito de condenação por dano processual. Diante do exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão deduzida na inicial para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com resolução do 

mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os 

efeitos da tutela [id. 11506878]. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

DAIANE STEFFANY ALMEIDA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000133-85.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DAIANE STEFFANY ALMEIDA SOARES REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13881238 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 
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de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MODESTO DE ABREU (REQUERENTE)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010302-12.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILMAR MODESTO DE ABREU REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 12502499] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 14456128], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

OTACILO DOS SANTOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000860-44.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: OTACILO DOS SANTOS MAGALHAES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de prova em audiência (art. 355, inciso I, do 

CPC). Assinalo que não há necessidade de realização de exame 

grafotécnico no presente caso, posto que a assinatura do documento do 

Reclamante e aquela aposta nos documentos apresentados pelo 

Reclamado são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste 

sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Opino pelo 

afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois 

se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Opino pelo acolhimento da preliminar de conexão entre três ações 

ajuizadas pelo Reclamante desta maneira, estabelece o Código de 

Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o 

julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, 

embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de 

afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido 

alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto 

legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a 

conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outra também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou 

também com o processo de n. 1000858-74.2017.8.11.0086 e 

1000859-59.2017.8.11.0086 que igualmente aguardam prolação de 

sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das três ações. Sem 

maiores delongas, passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Otacilo dos Santos Magalhães em desfavor de Banco 

Bradesco S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 
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inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de extratos, Cédula de Crédito 

Bancário – Empréstimo/Cheque Especial, Cédula de Crédito Bancário – 

Limite de Crédito Pessoal, devidamente assinados pelo Reclamante, o que 

demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço bancário. 

Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos 

indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante 

do seu adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não 

só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. 

No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação 

prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão 

mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência do 

envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste 

sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de 

notificação do Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILO DOS SANTOS MAGALHAES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000859-59.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: OTACILO DOS SANTOS MAGALHAES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de prova em audiência (art. 355, inciso I, do 

CPC). Assinalo que não há necessidade de realização de exame 

grafotécnico no presente caso, posto que a assinatura do documento do 

Reclamante e aquela aposta nos documentos apresentados pelo 

Reclamado são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste 

sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Opino pelo 

afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois 

se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Opino pelo acolhimento da preliminar de conexão entre três ações 

ajuizadas pelo Reclamante desta maneira, estabelece o Código de 

Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o 

julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, 

embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de 

afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido 

alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto 

legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a 
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conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outra também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou 

também com o processo de n. 1000858-74.2017.8.11.0086 e 

1000860-44.2017.8.11.0086 que igualmente aguardam prolação de 

sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das três ações. Sem 

maiores delongas, passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Otacilo dos Santos Magalhães em desfavor de Banco 

Bradesco S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de extratos, Cédula de Crédito 

Bancário – Empréstimo/Cheque Especial, Cédula de Crédito Bancário – 

Limite de Crédito Pessoal, devidamente assinados pelo Reclamante, o que 

demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço bancário. 

Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos 

indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante 

do seu adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não 

só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. 

No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação 

prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão 

mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência do 

envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste 

sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de 

notificação do Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000858-74.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILO DOS SANTOS MAGALHAES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000858-74.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: OTACILO DOS SANTOS MAGALHAES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de prova em audiência (art. 355, inciso I, do 

CPC). Assinalo que não há necessidade de realização de exame 

grafotécnico no presente caso, posto que a assinatura do documento do 

Reclamante e aquela aposta nos documentos apresentados pelo 

Reclamado são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Neste 

sentido transcrevo o seguinte julgado: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso 

Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: 

NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA 

QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA 

FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 
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IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Opino pelo 

afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois 

se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Opino pelo acolhimento da preliminar de conexão entre três ações 

ajuizadas pelo Reclamante desta maneira, estabelece o Código de 

Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o 

julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, 

embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de 

afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido 

alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto 

legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a 

conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outra também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou 

também com o processo de n. 1000859-59.2017.8.11.0086 e 

1000860-44.2017.8.11.0086 que igualmente aguardam prolação de 

sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das três ações. Sem 

maiores delongas, passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por Otacilo dos Santos Magalhães em desfavor de Banco 

Bradesco S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de extratos, Cédula de Crédito 

Bancário – Empréstimo/Cheque Especial, Cédula de Crédito Bancário – 

Limite de Crédito Pessoal, devidamente assinados pelo Reclamante, o que 

demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço bancário. 

Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos 

indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante 

do seu adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não 

só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. 

No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação 

prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão 

mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência do 

envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste 

sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

DippDreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não 

há falar em responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de 

notificação do Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON BRASIL DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000985-12.2017.8.11.0086. REQUERENTE: EMERSON BRASIL DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 
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relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

13928036, e por sua vez o Requerente impugnou – Id. 14152973. Das 

preliminares. De inépcia da inicial Previamente, julgo pelo afastamento da 

preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, uma vez que preenche os requisitos 

do artigo 319, II do NCPC. De juntada do extrato negativação oficial, quanto 

a este indefiro o pleito da juntada aos autos do comprovante original do 

extrato de negativação, por excesso de burocracia que não coaduna com 

o princípio da celeridade e simplicidade que regem os processos em 

tramite no Juizado Especial. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral ajuizada por 

Emerson Brasil da Silva em face de Telefônica Brasil S.A., devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados no valor de R$ 151,17 (cento e cinquenta e um 

reais e dezessete centavos) referente ao contrato nº. 2121704184, nos 

órgãos de restrição ao crédito por suposto débito existente perante a 

Requerida, conforme anexa, o extrato do Serasa - Crednet, emitido 

através de informações confidenciais, datado de 24.10.2017, Id. 

10796700. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e que nunca 

manteve relação jurídica com a Requerida, e que está negativação está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário, e ao 

final pleiteia pela procedência da ação. Realizada a audiência de 

conciliação em 26.06.2018 – Id. 13858677, a qual restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes. Na defesa apresentada, Id. 13928036 

a Requerida, em sede de preliminar pleiteia pela emenda da inicial para que 

a parte apresente comprovante de endereço, vez que o juntado esta em 

nome de terceira pessoa estranha, e ainda pela juntada aos autos do 

extrato de negativação original, uma vez que o apresentado se trata dos 

emitidos através de informações confidenciais, e no mérito, em suma pelo 

exercício regular do direito, pelo fato da parte ser titular da linha telefônica 

nº. 65 999793435, e para demonstrar anexa aos autos print de telas 

sistêmicas; o contrato Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP 

(Id. 13928048) e Contrato de Permanência por Benefício, datado de 

09.01.2013 (Id. 13928048), dos quais constam assinatura. Contesta ainda 

que diante da contratação a parte apresentou a CNH, cuja cópia anexa ao 

Id. 13928048, e ainda para comprovar faz a juntada de faturas, Id. 

13928055, referente a linha telefônica nº. 65 999979-3435. Na 

contestação ainda, pleiteou pela litigância de má-fé, tendo em vista que a 

parte alterou a verdade dos fatos, bem como faz pedido contraposto, a fim 

de que a parte Requerente seja compelida ao pagamento do débito no 

valor de R$ 151,17, e ao final contestou pela improcedência da ação. Na 

impugnação Id. 14152973, a parte impugna na totalidade a contestação, 

pelo fato da parte nunca ter contrato os serviços da Requerida, e pela 

necessidade de perícia grafotécnica, e ao final pela procedência da ação. 

Vieram os autos conclusos, evento 16306734. Pois muito bem, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que a assinatura aposta 

nos documentos apresentados pela Requerida, Id. 13928048, guardam 

grafia semelhante com aquela anexada ao Id. 10796666, e na Ata de 

Audiência – Id. 13859677. Todavia, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do Requerente, tão pouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram 

aliados à prova produzida pela Requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação. Portanto, não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou 

ação com a intenção de não cumprir com suas obrigações e 

enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte Requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral. Deste modo, 

restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Novo Código de Processo Civil. Diante disso, JULGO 

pelo não acolhimento das preliminares arguidas pela Requerida, e, no 

mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Requerente em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Requerida o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, JULGO pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, bem como pela condenação da parte Requerente ao 

pagamento do valor constante do extrato, sendo na importância de R$ 

151,17 (cento e cinquenta e um reais e dezessete centavos), valor que 

será acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência Após o trânsito em julgado, a 

parte Requerente deverá ser intimada, através de seu advogado, para 

cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do 

NCPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 

Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-96.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA PINHEIRO SILVA (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000669-96.2017.8.11.0086. REQUERENTE: TATIANA PINHEIRO SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 13918026, e por sua vez a 

parte Requerente impugnou, Id. 13920033. Das preliminares. De inépcia da 

inicial Previamente, julgo pelo afastamento da preliminar de inépcia da 

inicial pela não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, uma vez que preenche os requisitos do artigo 319, II do NCPC. De 

juntada do extrato negativação oficial, quando a este indefiro o pleito da 

juntada aos autos do comprovante original do extrato de negativação, por 

excesso de burocracia que não coaduna com o princípio da celeridade e 

simplicidade que regem os processos em tramite no Juizado Especial. 

Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Reparação por Danos ajuizada por Tatiana Pinheiro Silva em face de Vivo 

S.A., devidamente qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que teve 

seu nome e CPF indevidamente negativados em 27.04.2017, no valor de 

R$ 85,95 (oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) - contrato 

0284725841, nos órgãos de restrição ao crédito, por suposto débito 

existente perante a Requerida, conforme extrato do SCPC, emitido através 

de informações confidenciais, datado de 07.09.2017. Sustenta na exordial, 

que desconhece o débito e que nunca manteve relação jurídica com a 

Requerida, e que está negativação está lhe causando transtornos, pois 

não pode efetivar compras no crediário, e ao final pleiteia pelo julgamento 

antecipado da lide e pela procedência da ação. Realizada a audiência de 

conciliação em 26.06.2018 – Id. 13857399, a mesma restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, prosseguindo o feito o seu tramite 

normal. Na defesa apresentada, Id. 13918026 a Requerida, em sede de 

preliminar pleiteia pela impossibilidade da inversão do ônus da prova; pela 

ausência de documento indispensável, pelo fato da parte juntar 

comprovante de endereço em nome de terceira pessoa estranha a lide, e 
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ainda pela juntada aos autos do extrato de negativação original, uma vez 

que o apresentado se trata dos emitidos através de informações 

confidenciais, e no mérito, em suma pelo exercício regular do direito, pelo 

fato da parte ter habilitado a linha telefônica nº. 98 99240-1954, e para 

demonstrar anexa aos autos print de telas sistêmicas, contesta pela 

incidência da súmula 385 do STJ, por ser a Requerente devedora 

contumaz. Na contestação ainda, pleiteou pela litigância de má-fé, tendo 

em vista que a parte alterou a verdade dos fatos, bem como faz pedido 

contraposto, a fim de que a parte Requerente seja compelida ao 

pagamento do débito no valor de R$ 85,95 (oitenta e cinco reais e noventa 

e cinco centavos), e ao final pela improcedência da ação. Na impugnação 

a contestação, Id. 13920033, a parte Requerente, impugna o fato da 

Requerida, não trazer nenhum documento idôneo para comprovar a 

contratação, e ainda impugna as telas sistêmicas, por terem sido 

produzidas de forma unilateral, e ao final pleiteia pela procedência da 

ação. Vieram os autos conclusos, evento 16306494. Pois muito bem, 

conquanto tenha a parte Requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documentação assinada pela Requerente. Assim, infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Requerente 

para a referida contratação. A inserção do nome da Requerente nas 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro 

lado, no que concerne aos danos morais, em análise ao extrato juntado 

aos autos, verifica-se que a parte Requerente possui outra restrição, 

conforme consta do extrato do SCPC, Id. 10090820, aplicando-se assim a 

Súmula 385 do STJ. Todavia, na exordial a Requerente informa do 

ajuizamento da outra restrição contida no extrato, Id. 10090820, em 

desfavor do Banco Bradescard S.A., a qual está em tramite neste Juizado 

Especial, através da Ação nº. 1000598-94.2017.811.0086, assim em 

análise ao sistema PJe, constato que realmente foi ajuizada a referida 

ação, a qual foi proferida sentença sendo jugada improcedente, os 

pedidos requeridos pela Requerente, pelo fato da existência contratual. 

Desse modo, não há o que se falar de abalo de crédito, e, 

consequentemente indenização por danos morais, diante da Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Assim, não é possível reconhecer que a consumidora 

tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento 

vexatório ou humilhante, porque a situação não lhe seria incomum. Diante 

disso, JULGO pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA EM PARTE a pretensão formulada na inicial, para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento 

da inscrição do nome e CPF da parte Requerente das entidades de 

restrição ao crédito em relação à restrição discutida nesses autos, qual 

seja, no valor de R$ 85,95 (oitenta e cinco reais e noventa e cinco 

centavos) – contrato 0284725841. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Quanto ao PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela IMPROCEDÊNCIA. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000960-96.2017.8.11.0086. REQUERENTE: MARCOS FARIA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

13662401, e por sua vez o Requerente impugnou – Id. 13811152. Das 

preliminares. De inépcia da inicial. Previamente, julgo pelo afastamento da 

preliminar de inépcia da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, uma vez que preenche os requisitos 

do artigo 319, II do NCPC. De juntada do extrato negativação oficial, quanto 

a este indefiro o pleito da juntada aos autos do comprovante original do 

extrato de negativação, por excesso de burocracia que não coaduna com 

o princípio da celeridade e simplicidade que regem os processos em 

tramite no Juizado Especial. De Incompetência. O Requerente suscita 

preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícia 

grafotécnica, prova está incompatível com o rito do juizado especial. 

Todavia não merece guarida tal assertiva tendo em vista que as provas 

contidas nos autos são suficientes para a formação de convencimento do 

juízo, portanto rejeito a alegação de incompetência do Juizado Especial 

para processar e julgar o feito. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Marcos Faria de Almeida em face de Telefônica 

Brasil S.A., devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, 

que teve seu nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 

169,98 (cento e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) 

referente ao contrato nº. 0262127694, nos órgãos de restrição ao crédito 

por suposto débito existente perante a Requerida, conforme anexa, o 

extrato SCPC, emitido através de informações confidenciais, datado de 

04.11.2017, Id. 10764567. Sustenta na exordial, que desconhece o débito, 

e que nunca manteve relação contratual com a Requerida e que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário, e ao final pleiteia pela procedência da ação. A 

liminar foi concedida, Id. 11506949, ficando condicionada a garantia do 

valor, mediante depósito nos autos do valor do ato impugnado. Realizada a 

audiência de conciliação em 12.06.2018 – Id. 13618167, a qual restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Na defesa apresentada, 

Id. 13662401 a Requerida, em sede de preliminar pleiteia pela emenda da 

inicial para que a parte apresente comprovante de endereço, vez que o 

juntado está em nome de terceira pessoa estranha a lide, e ainda pela 

juntada aos autos do extrato de negativação original, uma vez que o 

apresentado se trata dos emitidos através de informações confidenciais, 

e, no mérito, em suma pelo exercício regular do direito, pelo fato da parte 

ser titular da linha telefônica, e para demonstrar anexa aos autos print de 

telas sistêmicas; o contrato Termo de Adesão e Contratação de Serviços 

SMP (Id. 13662412), Contrato de Permanência por Benefício datado de 

12.03.2016, dos quais constam assinatura. Contesta ainda que diante da 

contratação a parte apresentou a Carteira de Identidade e CPF, cuja cópia 

anexa ao Id. 13662412, comprovante de endereço, e ainda para 

comprovar faz a juntada de faturas, Id. 13662418 e 13662422, referente a 

linha telefônica nº. 65 99672-5894. Na contestação ainda, pleiteou pela 

litigância de má-fé, tendo em vista que a parte alterou a verdade dos fatos, 

bem como faz pedido contraposto, a fim de que a parte Requerente seja 

compelida ao pagamento do débito no valor de R$ 169,98 (cento e 

sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), e ao final contestou 

pela improcedência da ação. Na impugnação Id. 13811152, a parte 

impugna na totalidade a contestação, pelo fato da parte nunca ter 

contratado os serviços da Requerida, e pela necessidade de perícia 

grafotécnica, e ao final pelo julgamento antecipado da lide e pela 

procedência da ação. Vieram os autos conclusos, evento 16097275. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a assinatura aposta 

nos documentos apresentados pela Requerida, Id. 13662412, guardam 

grafia semelhante com aquela anexada ao Id. 10764567 e na Ata de 

Audiência – Id. 13618167, no mais a carteira de identidade apresentada 

com a exordial trata-se da mesma anexada no Id. 13662412. Contudo, não 

há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 
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Requerente, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. Portanto, não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte Requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com a 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano 

Moral e Pedido de Tutela de Urgência. Deste modo, restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Novo Código de Processo Civil. Diante disso, JULGO pelo não 

acolhimento das preliminares arguidas pelas partes; pela revogação da 

liminar – Id. 11506949, e, no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, 

condenando o Requerente em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao 

pagamento das custas do processo e a pagar a Requerida o valor 

correspondente à multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa 

devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de 

Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto ao 

PEDIDO CONTRAPOSTO estes o JULGO pela PROCEDÊNCIA, bem como 

pela condenação da parte Requerente ao pagamento do valor constante 

do extrato, sendo na importância de R$ 169,98 (cento e sessenta e nove 

reais e noventa e oito centavos) referente ao contrato nº. 0262127694, 

valor que será acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária 

pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência Após o trânsito em 

julgado, a parte Requerente deverá ser intimada, através de seu 

advogado, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, caput, §1º, do NCPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95, submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, 

para que surta seus efeitos legais. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-66.2018.8.11.0086
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SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO LIMA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000326-66.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FABIO LIMA ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n.14868321 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-88.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA REGINALDO (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001064-88.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO BATISTA REGINALDO REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 

14451906 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 

dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001065-73.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA REGINALDO (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001065-73.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO BATISTA REGINALDO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante petição id. n. 14451978 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 
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Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

WALBER ASSUNCAO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000311-97.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: WALBER ASSUNCAO PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme evento n. 14827029 destes 

autos, não compareceu a assentada, tampouco apresentou justificativa 

plausível de sua ausência. Isso porque, a justificativa de ausência 

apresentada não se mostra suficiente, visto que não o Reclamante não 

guarneceu seu pedido com provas DOCUMENTAIS aptas a demonstrar 

circunstâncias que constitui justa causa para a sua ausência, ou seja, a 

ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 223, § 1º, 

do Código de Processo Civil. Dito isto, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Assim, diante da contumácia, opino pela EXTINÇÃO do presente 

feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua 

condenação ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  l e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000333-58.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JACKELINE DIAS DE SOUZA REQUERIDO: OI S.A Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. As partes celebraram acordo, consoante se extrai do Termo de 

Audiência anexo à movimentação de id. n. 14621733 destes autos. Sendo 

assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 

de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

ANGELICA IGNACIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000395-98.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANGELICA IGNACIO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Previamente, 

opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12345146 dos autos. Quanto 

à alegada prescrição reparatória, opino pelo seu afastamento, uma vez 

que não assiste razão ao Reclamado, pois no presente caso a lesão 

perdura pelo tempo em que houver restrição junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Reparação por Danos proposta por Angélica 

Ignácio de Souza em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com a Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 
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partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, a 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 

em que o nome da Reclamante esteve com restrição, aliado ao extenso 

histórico de negativações posteriores, demonstrando não primar a 

Reclamante pela pontualidade no pagamento dos débitos, bem como, 

diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Por 

fim, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão da autora para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-05.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000343-05.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FABIANO DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 14992294 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000330-06.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARISA DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 

n. 14903318 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 
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que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-58.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001066-58.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIZANGELA DA SILVA RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13872366 destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-80.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001071-80.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA HELENA RAMOS REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. A Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante petição id. n.14512342destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 11 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-50.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA RAMOS (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001073-50.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA HELENA RAMOS REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. A Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoantepetição id. n.14512404 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 11 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001083-94.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001083-94.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SIMONE FERREIRA ROCHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

A Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante petição id. 

n.14512500destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 

dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 
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já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 11 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-79.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

SIMONE FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001084-79.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SIMONE FERREIRA ROCHA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. A Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante petição id. n.14512560destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 11 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001242-03.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LINDOMARCOS DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

petição id. n. 14618914 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do 

FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do 

mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 11 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO NICASSIO LOPES (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000927-09.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ITALO NICASSIO LOPES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. De início, não conheço dos embargos de 

declaração constante do id. 13159012, ante a ausência de condição 

vinculativa. Opino pelo indeferimento do pedido de reconsideração da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 13455172] formulado pelo 

Reclamado, uma vez que a concessão da liminar fora condicionada ao 

depósito judicial do valor da inscrição discutida em juízo, o qual não fora 

realizado. Portanto, não há qualquer prejuízo ao Reclamado. A presente 

lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a 

produção de novas provas. Previamente, opino pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 10747703 dos autos. Quanto à preliminar concernente a 

alegada prescrição, opino pelo seu afastamento, uma vez que não assiste 

razão ao Reclamado, pois no presente caso a lesão perdura pelo tempo 

em que houver restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Passo à 

análise meritória. Italo Nicassio Lopes ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

em desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. argumentando, em síntese, 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo referido banco por um débito que alega desconhecer, 

aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois bem, a 
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solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas a id. n. 

13398077 destes autos, de onde se denota a utilização de um cartão de 

crédito denominado Elo Plus, o que indica a existência de contratação e 

utilização do serviço bancário. O Reclamado apresentou documentação 

idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a origem e a 

validade do débito. Desta forma, o pretendido na inicial é improcedente, 

posto que as alegações trazidas pelo Reclamado refutaram a tese do 

Reclamante, pois há traço da contratação e utilização do serviço e, diante 

da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, humilhação ou 

danos à honra. A documentação juntada pelo Reclamado demonstra o 

efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, bem como a 

utilização do benefício colocado a disposição da Reclamante, não se 

podendo negar conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse 

sentido, que as faturas exibem transações realizadas em diversos 

estabelecimentos desta cidade de Nova Mutum, como Auto Posto Araras, 

Mutum Bebidas, Supermercado Videira, Supermercado C. Vale e, ainda, 

em diversos estabelecimentos comerciais na cidade de origem do 

Reclamante Marimbondo - AL, bem como que houve parcelamento de 

faturas e alguns pagamentos, sugerindo evidências acerca da efetiva 

utilização do cartão de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso 

análogo: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE 

DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO 

DE CRÉDITO JUNTADAS PELO BANCO. EXTRATOS QUE COMPROVAM AS 

COMPRAS EFETUADAS E OS PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO 

JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. 

Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de 

crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos 

estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados, a meu ver, 

restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como 

a origem da obrigação. Constatada a inadimplência do consumidor, devida 

é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, 

o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não 

constitui ato ilícito. (VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA 

INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – FATURAS EMITIDAS EM NOME DA 

APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS - DANOS MORAIS – NÃO 

CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. O ônus 

da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do ato. 

Verifica-se no caso concreto que houve a confirmação irrefutável do 

negócio jurídico entre as partes e o inadimplemento de faturas do cartão 

de crédito que ensejaram cobranças devidas e a consequente inscrição 

do nome da Apelada no rol dos inadimplentes. In casu, tais comprovações 

são revestidas de robustez capaz de confirmar a relação jurídica entre as 

partes, pois, em se tratando de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos 

dados pessoais de terceiro para contrair dívidas, o suposto falsário 

certamente não faria o pagamento das faturas, conforme ficou 

demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) Ora, não fosse isso, o 

pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a utilização e a 

concordância com a prestação do serviço. De outra banda, nada há nos 

autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade dessa prova 

documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva contratação, até 

porque não há alegação de falsidade documental. Por sua vez, a 

inadimplência contratual da Reclamante está evidenciada pela falta de 

prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada justificando a 

alegação despropositada e genérica de desconhecimento do débito. Por 

assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos 

autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 

do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse 

contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do Reclamante. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela revogação da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. 11506876] Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-24.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA COSTA GOMES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001120-24.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GUSTAVO DA COSTA GOMES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

13930196 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nemter apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010545-24.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA SILVA LEMES (REQUERENTE)
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010545-24.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: LUZIA DA SILVA LEMES REQUERIDO: OI MOVEL S.A 

Vistos, etc. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 

10117203), opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000218-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERENTE)

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000218-37.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME REQUERIDO: 

JOSE BENEDITO DE LIMA Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Ante o decurso do prazo solicitado 

na petição de id. 14030712, a Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante petição id. n. 14562827 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000216-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERENTE)

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000216-67.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME REQUERIDO: 

JOSE DOS SANTOS SILVA Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Ante o decurso do prazo solicitado 

na petição de id. 14030817, a Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante petição id. n. 14562776 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA DE MELO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001247-59.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ARIANA DE MELO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 12381692] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 14733561], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________
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_______________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 28 de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA CLEMENTINA DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001237-15.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOELMA CLEMENTINA DE ALMEIDA COSTA REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 12896938] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, a Reclamante 

concorda com o montante e informou os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 14719764], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARIANA DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001248-44.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ARIANA DE MELO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 13046304] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 14719634], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010524-14.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MUCHAGATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010524-14.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO MUCHAGATA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL S.A Vistos, etc. Ante a notícia do acordo celebrado entre as 

partes (id. 9845415) e a consequente desistência tácita do Recurso 

Inominado aportado aos autos, opino pela homologação do referido acordo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 

de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010667-03.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA DE OLIVEIRA ROCHA (EXEQUENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010667-03.2016.8.11.0086 
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EXEQUENTE: VALDIRA DE OLIVEIRA ROCHA EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Ante o 

adimplemento da obrigação, opino pelo indeferimento do pedido constante 

na petição Id. 14311026. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 14646031] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 14768751], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-04.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA MARIA TEODORO SEVERINO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000992-04.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDILZA MARIA TEODORO SEVERINO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Quanto ao pedido de juntada de comprovante de endereço em nome 

da Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 10811794 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Dano 

Moral proposta por Edilza Maria Teodoro Severino em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. Sustenta a Reclamante que seu nome foi inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito 

que alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo 

a desconstituição do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação a Reclamada não afasta as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar que o débito é devido, a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, verifico que as 

alegações da Reclamada não subsistem, pois não trouxe prova alguma de 

que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de apresentar 

documentos capazes de amparar as suas alegações, como o contrato 

devidamente assinado pelo Reclamante e constatar a contratação de 

serviço, bem como a sua inadimplência. No caso, o Reclamante não 

reconhece a dívida, desta forma, incumbia a Reclamada instruir a 

contestação com provas irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual 

não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Cito julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015). Desta forma, 

está demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação o 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 
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em que o nome do Reclamante esteve com restrição, bem como, diante de 

sua inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada 

opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DOMINGOS DE JESUS GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001006-85.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DOMINGOS DE JESUS GOMES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que não há necessidade de produção de provas em audiência, 

nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 10811794 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Dano 

Moral proposta por Domingos de Jesus Gomes em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito 

que alega desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. 

Desta maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a 

exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC)que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado pela Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas/faturas, não se admite como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das 

telas servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 
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proporcionalidade e da razoabilidade. Considerando o período em que o 

nome do Reclamante esteve com restrição, bem como, diante de sua 

inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por 

contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Por 

fim, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Quanto ao pedido contraposto 

formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não 

aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência do 

débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente 

o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MAGNO FELIX SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000842-86.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ROBSON MAGNO FELIX SANTOS REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo indeferimento do pedido 

de dispensa de caução Id. 13842877, uma vez que não foi aportado aos 

autos nenhum documento hábil a comprovar a alegação do autor. O 

Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante petição id. n. 

14437452 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE 

dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, 

em consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE STEFANI RAMOS ALVES (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000336-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GRACIELE STEFANI RAMOS ALVES REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 13970605] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

13970584], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-31.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (ADVOGADO(A))

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

ARIANE MARTINS FONTES (ADVOGADO(A))

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010163-31.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL REQUERIDO: 

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA., BOOKING.COM 

BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. Vistos, etc. Dispenso 

o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 
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satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 9612108] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, a Reclamante 

concorda com o montante e informou os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 14887382], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000215-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERENTE)

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAICARA OFICINA MECANICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000215-82.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME REQUERIDO: 

CAICARA OFICINA MECANICA LTDA - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que a 

Reclamante foi intimada na audiência de conciliação para que em 30 [trinta] 

dias apresentasse o endereço atualizado da Reclamada para citação [id. 

n. 13537640]. Transcorrido o prazo a Reclamante pugnou pela concessão 

de mais 15 dias de prazo, conforme consta da petição id. 14030503. 

Entretanto, transcorrido todos os prazos solicitados pela Reclamante, a 

mesma quedou-se inerte. IMPORTANTE RESSALTAR que com o novo CPC 

o prazo começa a correr da solicitação e não do deferimento pelo 

magistrado, assim, extrapolou em muito o tempo para trazer novo 

endereço a causídica. É certo que a Reclamante foi intimada pessoalmente 

para suprir a determinação judicial, entretanto, não há nos autos 

informação de que tenha cumprido a diligência que lhe competia. Assim, 

considerando a quantidade de processos que este Juizado Especial 

possui e a necessidade de entregar a prestação jurisdicional de forma 

definitiva aos que demonstram interesse no resultado da lide, entendo que 

ao não atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda superveniente 

da Reclamante no interesse da lide, motivo pelo qual opino pela extinção 

do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º 

do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 

de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010635-95.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON PEREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010635-95.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: JEVERSON PEREIRA DE ALENCAR REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 12512845] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, a 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 14951873], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-69.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001117-69.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEXANDRE JOSE DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante petição id. n. 14841223 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 
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Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-39.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001119-39.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SELMA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13930037 destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-40.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

JEZANIAS FERREIRA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001106-40.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JEZANIAS FERREIRA PINTO REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação, conforme evento n. 

13905944 destes autos, não compareceu a assentada, tampouco 

apresentou justificativa plausível desua ausência. Isso porque, a 

justificativa de ausência apresentada não se mostra suficiente, visto que 

não o Reclamante não guarneceu seu pedido com provas aptas a 

demonstrar circunstâncias que constitui justa causa para a sua ausência, 

ou seja, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 

223, § 1º, do Código de Processo Civil. Dito isto, preceitua o artigo 51, 

inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Assim, diante da contumácia, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Diante da ausência injustificada do Reclamante,opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  l e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-72.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000345-72.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDREA MARIA SILVA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que não há necessidade de produção de provas em audiência, 

nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12217755 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c.c. 

Indenização por Dano Moral proposta por Andrea Maria Silva do 

Nascimento em desfavor de Vivo S.A. Sustenta a Reclamante que seu 

nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em 

razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a desconstituição do débito e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não afasta as 

pretensões da Reclamante, se limitando a alegar que o débito é devido, a 

anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. 

Pois bem, verifico que as alegações da Reclamada não subsistem, pois 

não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de apresentar documentos capazes de amparar as suas 

alegações, como o contrato devidamente assinado pela Reclamante e 

constatar a contratação de serviço, bem como a sua inadimplência. No 

caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a 

Reclamada instruir a contestação com provas irrefutáveis da 

inadimplência, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Cito julgado neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 
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DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015). Desta forma, está demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o período em que o nome do 

Reclamante esteve com restrição, bem como, diante de sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Quanto ao pedido 

contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez 

que não aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência 

do débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente 

o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

RENATA DE SOUSA BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001103-85.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RENATA DE SOUSA BARBOSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente dedireito, mostrando-se, por 

outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 10932135 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Ainda, opino 

pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, 

pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Reparação por Danos proposta por Renata de Sousa 

Barbosa em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. 

Desta forma propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação o Reclamado não elide as pretensões da Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. No entanto, 

as alegações do Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova 

mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de 

comprovar por meio de documentos, como o contrato entabulado com a 

Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, 

capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES 

CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, a 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 
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ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 

em que o nome do Reclamante esteve com restrição, bem como, diante de 

sua inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Não vislumbro a má-fé processual por parte da Reclamante 

arguida em contestação, ficando rejeitado o pleito de condenação por 

dano processual. Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização 

por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta 

data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com 

resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-31.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE LOPES (REQUERENTE)

CESAR KARASIAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMAR ARAUJO ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010691-31.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: WILSON JOSE LOPES REQUERIDO: ROSEMAR ARAUJO 

ALENCAR Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência. Trata-se 

de Ação de Locupletamento Ilícito proposta por Uilton Wilson Jose Lopes 

em desfavor de Rosemar Araujo Alencar. Em síntese, sustenta o 

Reclamante que é credor da Reclamada, concernente a um cheque 

devolvido sem fundos, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pois 

bem, nota-se que a Reclamada foi regularmente citada, conforme se infere 

da certidão do oficial de justiça anexo ao id. n. 10166085 dos autos, tendo 

inclusive comparecido a audiência de conciliação, entretanto, não 

apresentou contestação, tornando-se, dessa forma, revel. É cediço que a 

garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Entretanto, caso a parte haja com contumácia, ou 

seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que: “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, os fatos 

alegados pelo Reclamante somente não se reputarão verdadeiros, quando 

do contrário resultar da convicção do juiz. Pois bem, da análise dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste 

ao Reclamante. A devolução da cártula é incontroversa e o Reclamante 

demonstrou documentalmente, com cheque formalmente em ordem, 

embora prescrito, que é credor da quantia mencionada na inicial, tendo 

perdido sua força executiva. O cheque apresentado é documento escrito 

com substancial força probante, representando, sem dúvida, que o 

emitente deve pagar a importância nele consignada. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante, e para que não incida juros sobre 

juros, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 

1% a.m. a partir da data da apresentação do cheque e correção monetária 

desde a emissão do título, com resolução do mérito a teor do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e condenação a verba 

honorária por expressa vedação legal. É o parecer que submeto à 

apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-87.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUCELINO RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000344-87.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCELINO RIBEIRO DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente dedireito, mostrando-se, por 

outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12215742 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Ainda, opino 

pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, 

pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos proposta por Jucelino Ribeiro de 

Souza em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta 

forma propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. No entanto, as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o período em que o nome do 

Reclamante esteve com restrição, bem como, diante de sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ante 

o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON CORDEIRO DE AMARAL (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001104-70.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GELSON CORDEIRO DE AMARAL REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para 

a produção de novas provas. Previamente, opino pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 10932449 dos autos. Quanto a preliminar de inépcia da 

inicial decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
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INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passo à análise meritória. Gelson Cordeiro de Amaral ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais em desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. argumentando, em 

síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito pelo referido banco por um débito que alega desconhecer, 

aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas a id. n. 

14533869 destes autos, de onde se denota a utilização de um cartão de 

crédito denominado HSBC Superclass Master Card, o que indica a 

existência de contratação e utilização do serviço bancário. O Reclamado 

apresentou documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e 

demonstrou a origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na 

inicial é improcedente, posto que as alegações trazidas pelo Reclamado 

refutaram a tese do Reclamante, pois há traço da contratação e utilização 

do serviço e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em 

dor, humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pelo 

Reclamado demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona 

as partes, bem como a utilização do benefício colocado a disposição da 

Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. 

Vejam-se, nesse sentido, que as faturas exibem transações realizadas 

em diversos estabelecimentos desta cidade de Nova Mutum, como Auto 

Posto Bem Brasil, Bem Brasil 2, Mercearia Mutum, Beloti e Golim, Explosão 

da Moda, Sena Auto Posto, Topázio Bebidas, Supermercado Videira e Top 

Gás, bem como que houve parcelamento de faturas e alguns pagamentos, 

sugerindo evidências acerca da efetiva utilização do cartão de crédito. 

Vejamos ao seguinte julgado em caso análogo: RECURSO INOMINADO. 

CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO 

QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS PELO 

BANCO. EXTRATOS QUE COMPROVAM AS COMPRAS EFETUADAS E OS 

PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO 

COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. Se a instituição financeira 

digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam 

as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários 

pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica 

existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. Constatada a 

inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a 

prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. (VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2018, 

Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO 

MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – 

FATURAS EMITIDAS EM NOME DA APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS 

- DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. O ônus da prova recai sobre aquele que 

aproveita o reconhecimento do ato. Verifica-se no caso concreto que 

houve a confirmação irrefutável do negócio jurídico entre as partes e o 

inadimplemento de faturas do cartão de crédito que ensejaram cobranças 

devidas e a consequente inscrição do nome da Apelada no rol dos 

inadimplentes. In casu, tais comprovações são revestidas de robustez 

capaz de confirmar a relação jurídica entre as partes, pois, em se tratando 

de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos dados pessoais de terceiro 

para contrair dívidas, o suposto falsário certamente não faria o pagamento 

das faturas, conforme ficou demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) Ora, não 

fosse isso, o pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a 

utilização e a concordância com a prestação do serviço. De outra banda, 

nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade 

dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva 

contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. Por 

sua vez, a inadimplência contratual da Reclamante está evidenciada pela 

falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 

do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse 

contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão doReclamante. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 

de agosto de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010108-22.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO MUTUM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

ANDRE DE ALMEIDA VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010108-22.2011.8.11.0086 

EXEQUENTE: ELETRO MUTUM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

- ME EXECUTADO: CONSTRUTORA CORA LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Afere-se dos autos que a Reclamante foi intimada na para que em 15 

[quinze] dias apresentasse o endereço atualizado da Reclamada para 

citação [evento n. 9001505], contudo a mesma quedou-se inerte. É certo 

que a Reclamante foi intimada para suprir a determinação judicial, 

entretanto, não há nos autos informação de que tenha cumprido a 

diligência que lhe competia. Assim, considerando a quantidade de 

processos que este Juizado Especial possui e a necessidade de entregar 

a prestação jurisdicional de forma definitiva aos que demonstram interesse 

no resultado da lide, entendo que ao não atender ao chamado judicial, 
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demonstrou-se a perda superveniente da Reclamante no interesse da lide, 

motivo pelo qual opino pela extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-40.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

GUILHERME MACENA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000427-40.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GUILHERME MACENA FILHO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

12626375 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-35.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001311-35.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDINEI DE OLIVEIRA REQUERIDO: RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, 

etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 16333357 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-54.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001118-54.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente dedireito, mostrando-se, por 

outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse 

de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de 

inépcia da inicial pela não apresentação de documento indispensável à 

propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 

10965206 dos autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 

9.099/95. Quanto a preliminar de inépcia da inicial decorrente da ausência 

de comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 
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MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Passo a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos proposta por Maria Aparecida de Souza Santos em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta a Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. No entanto, as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com a Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, a Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o período em que o nome do 

Reclamante esteve com restrição, bem como, diante de sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta 

afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FONSECA GOMES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000361-26.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CAMILA FONSECA GOMES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

15032466 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ante 

a ausência injustificada na audiência de conciliação, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da ação formulado na petição id. 

14755558. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FONSECA GOMES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000360-41.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CAMILA FONSECA GOMES REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, conforme se depreende do evento n. 15032466 destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência 

injustificada na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do 

pedido de desistência da ação formulado na petição id. 15032384. Sendo 

assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-56.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FONSECA GOMES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000359-56.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CAMILA FONSECA GOMES REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, conforme se depreende do evento n. 15032314 destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência 

injustificada na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do 

pedido de desistência da ação formulado na petição id. 14755856. Sendo 

assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FONSECA GOMES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000358-71.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CAMILA FONSECA GOMES REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, conforme se depreende do evento n. 15032249 destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência 

injustificada na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do 

pedido de desistência da ação formulado na petição id. 14755976. Sendo 

assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FONSECA GOMES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000357-86.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CAMILA FONSECA GOMES REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, conforme se depreende do evento n. 15032193 destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência 

injustificada na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do 

pedido de desistência da ação formulado na petição id. 14756060. Sendo 

assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 
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do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANO RAFAEL SILVA VELASCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000195-91.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANO RAFAEL SILVA VELASCO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ante a notícia do acordo celebrado 

entre as partes (id. 14600302), opino pela homologação do referido 

acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, caso seja efetuado o pagamento por meio de 

deposito judicial, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento 

do valor depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Sem honorários advocatícios 

e custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de agosto 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 50033 Nr: 1103-15.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:, Jose Marcio de Oliveira - OAB:, Maria de Lourdes Ribeiro - 

OAB:

 Vistos.

Considerando a manifestação do Parquet de fls. 207/2017v, informando 

que o reeducando reside na Comarca de Várzea Grande/MT e que a 

competência dos Processos Executivos de Penas se altera de acordo com 

o domicílio do recuperando ou de acordo com o lugar onde estiver 

recolhido, declino da competência deste Juízo em favor do Juízo de 

Execuções Penais da Comarca de Várzea Grande/MT.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa e após, remetam-se os autos à 

Vara de Execuções Penais de Várzea Grande/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110409 Nr: 2350-57.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Jesus Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Vistos.

Considerando a informação contida no ofício de fl. 1.381, datado de 

06/08/2018, dando conta de que o recuperando encontra-se atualmente 

na segregado na unidade prisional da Comarca de Diamantino/MT, e que a 

competência dos Processos Executivos de Penas se altera de acordo com 

o domicílio do recuperando ou de acordo com o lugar onde estiver 

recolhido, declino da competência deste em favor do Juízo de Execuções 

Penais da Comarca de Diamantino/MT.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa e após, remetam-se os autos à 

Vara de Execuções Penais de Diamantino/MT.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120023 Nr: 3644-74.2018.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição, formulado por Banco Volkswagen S/A, 

consubstanciado em 01 (um) veiculo Volkswagen, modelo Saveiro Cross 

1.6 8V (G6), ano/modelo 2014/2015, placa QBH 3126, chassi 

9BWLL45U8FP030957, cor branco cristal, chassi, apreendido no bojo da 

Ação Penal n.º 2512-21.2014.811.0086 - Código 79281, em apenso.

 Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pedido, mantendo-se a sentença de fls. 361/376vº da Ação Penal código 

79281, que determinou o perdimento em favor da união, do referido objeto.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a r. sentença de fls. 

361/376vº, proferida na Ação Penal 79281 em apenso, o bem que se 

pretende restituir foi determinado o perdimento do aludido bem em favor da 

União, bem como que o decisum verberado transitou em julgado em 

01/09/2017 (fl. 693 dos autos em apenso).

Destarte, dou por prejudicada a análise do pedido de restituição do veiculo 

Volkswagen, modelo Saveiro Cross 1.6 8V (G6), placa QBH 3126, branco 

cristal.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115079 Nr: 1380-84.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arthur Gabriel Martinez Basilio, Rogerio 

Andrade Gonçalves, Wenedy Francisco Cardoso Nunes, Robson Fonseca 

dos Santos, Marcio Xavier das Chagas Borges, Douglas Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - OAB:MT 

8.443, Felipe Carlos Almeida - OAB:MT 19.847, Marcelo Machado de 

Oliveira - OAB:MT 11.048, Ramão Wilson Junior - OAB:11702, 

Wanessa Morais Santos - OAB:MT 19.453
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 Vistos.

 Ao ser intimada para apresentar alegações finais escritas, a Defesa do 

acusado Rogério Andrade Gonçalves requereu a reconsideração deste 

juízo, visto que pendente o cumprimento da carta precatória expedida à 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT, para a inquirição das testemunhas da 

Defesa.

Inobstante, tendo em vista o decurso do prazo estabelecido para o 

cumprimento da referida missiva (60 dias), sem o seu efetivo cumprimento 

até a presenta data, bem como o disposto no art. 222, §§1º e 2º, do 

Código de Processo Penal, tratando-se estes autos de réus presos, mister 

o prosseguimento do feito, sem prejuízo da juntada aos autos da missiva 

quando do cumprimento, sendo certo que a audiência no juízo deprecado 

está aprazada para o dia 31/08/2018, ou seja, para data próxima.

Assim, considerando que os memoriais do Ministério Público, assim como 

dos réus Douglas Jesus da Silva e Arthur Gabriel Martinez Basilio já 

encontram-se devidamente acostados, intime-se novamente as Defesas 

dos acusados Wenedy Francisco Cardoso Nunes, Marcio Xavier das 

Chagas Borges, Robson Fonseca dos Santos e Rogério Andrade 

Gonçalves, para apresentação dos memoriais finais, no prazo legal.

Com a juntada das aludidas peças, tornem os autos conclusos para 

prolação de sentença.

Intimem-se.

Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 104219 Nr: 2866-41.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiones da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 Vistos.

 Trata-se de pedido de autorização para mudança de domicílio, formulado 

pela Defesa do réu Claudiones da Silva Ferreira.

Todavia, verifica-se que o acusado encontra-se preso por força de 

mandado de prisão preventiva expedido em outros autos (Código 114213 

e 115654), razão pela qual, o pleito da Defesa resta prejudicado.

Intime-se, e após, considerando o recurso de apelação interposto pela 

Defesa do réu, cujas razões de recursos e contrarrazões do Ministério 

Público já encontram-se devidamente acostadas, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 44371 Nr: 3890-85.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucenil José do Bondespacho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT

JUÍZO DA 3ª VARA

41852?????

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

O(A) Doutor(a) Ana Helena Alves Porcel Ronkoski Juiz(a) de Direito e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum - MT , na forma 

da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes na SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI 

desta Comarca, com início previsto para os dias 14/Setembro e 

28/Setembro todos de 2018 às 09h00min horas, ficando pelo presente 

edital convocados a comparecer na referida data e horário, ao Plenário 

situado no Edifício do Fórum local, ao final indicado.

• Processo Código 41852 – dia 14 de Setembro de 2018, às 09:00 horas;

• Processo Código 44371 – dia 28 de Setembro de 2018, às 09:00 horas;

1. MONIQUE TAFFAREL, Administradora, endereço: Rua das Imburanas, 

2365 - W (Arara Azul), fone: (65) 99923-8900;

2. ALICE MARLENE FACCIO SANTOS, Professora, endereço: Avenida das 

Andorinhas, 571 - W (Centro), fone: (65) 99911-6480;

3. MARINA JOANA ALVES, Professora, endereço: Rua das Acerolas, 

1743 - W (Colina II), fone: (65) 99963-7087;

4. GLACI APARECIDA BASTOS STREMEL, Aposentado, endereço: Rua 

das Petúnias, 1472 - W (Residencial Flamboyant), fone: (65) 98404-4723;

5. ALLAN CESAR DA SILVA SANTANA, Policial Militar, endereço: Rua das 

Mangueiras, 1353 - W (Residencial Flamboyant) , fone (65) 99994-2230;

6. FLAVIO COELHO FERNANDES, Outros, endereço: Rua Hibiscos, 1718 - 

W (Residencial dos Ipês), fone: (65) 99923-2991;

 7. ANGELA REGINA BERTICELLI FREITAS, Professora, endereço: Rua das 

Graviolas, 833 - N (Flor do Cerrado), fone: (65) 99975-4117;

8. ALINE FERNANDA DIAS MELDOLA, Outros, endereço: Rua dos 

Flamboyants, 89 - N (Centro), fone: (65) 99644-3839;

9. PAMELLA SILVA QUATRIN, Fisioterapeuta, endereço: Rua das Canelas, 

614 - QD 39 LT 11 (Edelmira Querubim Machete), fone: (65) 99999-0456 

ou (65) 99669-2531;

10. ANA KESSI VALADARES PORTELA, Contadora, endereço: Rua das 

Hortênsias, 1682 - W (Bela Vista), fone: (65) 3308-1068;

11. FLAVIO BORGES JUNQUEIRA, Empresário, endereço: Rua das 

Tamareiras, 151 - N (Centro), fone: (65) 3308-2423;

12. INGRIT CICILIA DE RAULI MONTEIRO DA SILVA, Professora, endereço: 

Rua dos Lírios, 498 - N (Jardim I), fone: (65) 99617-7924;

 13. ELOIZA RIBEIRO DA COSTA, Professora, endereço: Avenida das 

Araras, 943 - N (Centro), fone: (65) 3308-1930;

14. ANSELMO FERREIRA DA SILVA, Geógrafo, endereço: Avenida Brasil, 

1533 - W (Residencial das Acácias), fone: (65) 99997-2777;

15. GIULIANO DE FREITAS, Vendedor, endereço: Rua Pau Brasil, 2238 - W 

(Residencial Flamboyant), fone: (65) 99661-8538 ou (65) 98107-3585;

16. VANDREA MANINI, Professora, endereço: Rua dos Buritis, 605 - N 

(Jardim II), fone: (65) 3308-2580 ou (65) 99905-9514;

17. DEANGELLYS TIMOFTI GHELLERE, Representante Comercial, 

endereço: Avenida das Araras, 393 - N (Centro), fone: (65) 99906-9385;

18. SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA MANRIQUE, Servidor Público 

Estadual, endereço: Rua dos Cedros, 943 - W (Centro), fone: (65) 

99604-2122;

19. ANA PAULA BALDI , Professora, endereço: Rua dos Cedros, 1893 - W 

(Esplanada do Sol), fone: (65) 99936-5277;

20. JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA, Advogado, endereço: Rua 

das Primaveras, 60 - N (Jardim II), fone: (65) 3308-4257;

21. DENIZE APARECIDA DE MORAES, Agente Administrativo, endereço: 

Rua das Primaveras, 548 - N (Centro), fone: (65) 99959-0096;

22. CRISTIANE LIMA DE ASSIS CLEMENTE DA SILVA, Servidor Público, 

endereço: Rua das Alamandras, 2104 - W (Residencial das Acácias), 

fone: (65) 99627-2188 ou (65) 3308-1184;

23. ADRIANE GUARDA STEFANELO VIECILI, Agrônoma, endereço: Rua 

dos Jatobás, 537 - N (Jardim das Orquídeas), fone: (65) 3308-3913;

24. ERICA FLORENCIO BORRET BARBELINI, Dona de Casa, endereço: Rua 

dos Cambaras- QD E LT 10 (Jardim Primavera III), fone: (65)99687-2905;

25. VANESSA BISLER DA SILVA, Dona de Casa, endereço: Rua dos 

Jasmins, 1565 - W (Residencial das Acácias), fone (65) 3308-4723;

 II - SUPLENTES A SEREM INTIMADOS:

1. CRISTIANE RAQUEL DA SILVA, Contadora, endereço: Avenida das 

Araras (Centro), fone: (65) 99951-3928;

2. GABRIELA TEREZINHA SANTOS, Farmacêutica, endereço: Avenida 

Mutum, 50 - N (Centro), fone: (65) 3308-1349;

3. ANDRESSA GASPARIN SEMLER, Esteticista, endereço: Avenida das 

Emas, 1581 - N (Jardim das Orquídeas), fone: (65) 99623-2229;

 4. ANNA ALINE SILVA, Administradora, endereço: Avenida das 

Arapongas, 594 - W (Bela Vista), fone: (65) 99966-5222;

5. JESUINA FRANCISCA DA SILVA SALES, Professora, endereço: Rua 

das Seringueiras, 1949 - W (Jardim Imperial), fone: (65) 99918-1319;

Eu, Joemir Boabaid de Brito, Analista Judiciário, que o digitei.

Nova Mutum - MT, 24 de Agosto de 2018.

Joemir Boabaid de Brito

Gestor Judiciário

Autorizado art. 1.686/CNGC

SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES:
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Rua das Helicônias, 444-N Jd. das Orquídeas

 Bairro: Jardim das Orquídeas

Cidade: Nova Mutum-MT Cep:78450000

Fone: (65) 3308-3434.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99966 Nr: 461-26.2018.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WAGNER CARLOS RUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRELA MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Referências 82 e 87: defiro o pedido autoral.

 Oficie-se ao Conselho Tutelar para apresentação de relatório detalhado 

do caso, em 10 (dez) dias. Instrua-se o ofício com cópias da inicial e 

documentos que a acompanharam, bem como da contestação e laudo 

psicossocial juntado à ref. 82.

Intime-se a assistente social deste juízo para proceder a estudo do caso 

mediante visitas e entrevistas com as partes da presente ação, devendo 

entregar relatório em 15 dias, posicionando-se acerca do pedido inicial e 

quanto a pretensão do exercício de visitas da requerida à menor na 

modalidade monitorada, conforme constou à ref. 87.

Com a juntada de relatório pelo Conselho Tutelar e laudo da assistente 

social, intimem-se as partes para manifestação em 10 dias, iniciando-se 

pela autora via DJE, encaminhando-se posteriormente os autos à 

Defensoria.

Após, abra-se vistas ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, certifique-se e tornem conclusos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37803 Nr: 1362-38.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGP, AMGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERLEI BRASILEIRO PRADO, 

Filiação: Anestor Brasileiro do Prado e Geraldina Ribeiro Godinho, 

brasileiro(a), solteiro(a), lavandeiro, Telefone (62) 3512-2875. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 646,49 (Seiscentos e quarenta e 

seis reais e quarenta e nove centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que a tentativa de citação 

pessoal da parte executada foi infrutífera (fl. 87), bem como que a busca 

de endereço desta junto ao Sistema Infoseg apontou o mesmo endereço 

descrito à fl. 87 (fl. 87vº), determino a citação por edital do devedor, cujo 

prazo fixo em 20 (vinte) dias, nos termos do art. 257, § 3° do CPC.Em 

seguida, verificando-se que transcorreu o prazo do edital e a parte 

executada manteve-se inerte, desde já declaro sua revelia e, nos termos 

da Súmula 196 do STJ e artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio a Defensoria Pública como curadora especial do réu revel citado 

por edital.Às providências.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WALTEMAR FERREIRA 

BORGES, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Resumo da Inicial: Execução de alimentos em que M G P representado por 

A M G S move em desfavor de VANDERLEI BRASILEIRO PRADO.

Nova Xavantina, 15 de agosto de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105054 Nr: 3275-11.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK JEYMES SANTOS MOURA, FILEMON 

FRANÇA COSTA, HUGO SILVA PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:OAB-MT 23.503

 Vistos.

 No que toca aos pedidos das defesas, conforme reiteradamente exposto 

por este juízo, permanecem inalteradas as razões que fundamentaram as 

prisões em questão, de modo que indefiro os pedidos.

Declaro encerrada a instrução.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para alegações finais em 5 

dias.

Após, intime-se a defesa do acusado Hugo Silva Peres para igual 

procedimento.

Com a vinda, encaminhem-se os autos à Defensoria para alegações finais 

em 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105376 Nr: 3473-48.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 Vistos.

Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 15h00 (horário de Cuiabá - MT).

Intime-se a testemunha.

Cientifique-se o Ministério Público e o Advogado de defesa.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97835 Nr: 7300-04.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME NEVES THOMÉ, CLEYTON 

RAFAEL HORN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EMÍLIO PEREZ DE 

OLIVEIRA - OAB:36102

 Vistos.

Diante do oferecimento de suspensão condicional do processo realizado 

pelo Ministério Público à ref. 27 e do pedido da defesa técnica de ref. 34, 

designo audiência para o dia 11 de setembro de 2018, às 14h20min 

(horário de Cuiabá - MT).

Intimem-se os réus e seu(s) procurador(es).

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104907 Nr: 3168-64.2018.811.0012
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENISKLEY RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:48315

 Vistos.

Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 14h10min (horário de Cuiabá - MT).

Requisite-se a testemunha ao comando da polícia militar.

Cientifique-se o Ministério Público e o Advogado de defesa.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98526 Nr: 7658-66.2017.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA LARISSE ALVES 

ARAÚJO - OAB:MT 14130

 Vistos.

Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 14h00 (horário de Cuiabá - MT).

Intime-se o réu.

Cientifique-se o Ministério Público e a Advogada de defesa.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104409 Nr: 2870-72.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:48315

 Vistos.

Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 13h40min (horário de Cuiabá - MT).

Intime-se a testemunha a ser inquirida.

Cientifique-se o Ministério Público e o Advogado de defesa.

Comunique-se o juízo deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 104327 Nr: 2822-16.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:48315

 Vistos.

Para o cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 13h20min (horário de Cuiabá - MT).

Intimem-se as testemunhas a serem inquiridas.

Cientifique-se o Ministério Público e o Advogado de defesa.

Comunique-se o juízo deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000466-31.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA (ADVOGADO(A))

MARIZA TEREZINHA BOJARSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAVEL VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000466-31.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): MARIZA TEREZINHA BOJARSKI RÉU: JAVEL VEICULOS LTDA 

A concessão da justiça gratuita depende de comprovação da 

hipossuficiência financeira de quem a requer, conforme disposto no inciso 

LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. Assim sendo, intime-se a parte 

autora para, no prazo de quinze dias, comprovar sua alegada 

hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas processuais iniciais, 

podendo requerer seu parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, do 

Código de Processo Civil. Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se 

e tornem conclusos. NX, 22 de agosto de 2018. Luciene Kelly Marciano 

Roos Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99551 Nr: 210-08.2018.811.0012

 AÇÃO: Interpelação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NX GOLD S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:8.406

 Ref. 19 e 20: indefiro os pedidos.

A interpelação judicial é instrumento por meio do qual o requerente 

manifesta determinada vontade ao requerido, nos moldes dos artigos 726 

e 727 do Código de Processo Civil.

O procedimento não comporta instrução probatória ou decisão, 

exaurindo-se com a intimação da parte contrária quanto a intenção do 

requerente.

Ante o exposto, deferida e realizada a interpelação, os autos serão 

entregues ao requerente, conforme determinado no item III do despacho de 

ref. 4.

Cumpra-se, portanto, o quanto determinado no despacho de ref. 4.

Inrtimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83917 Nr: 3841-28.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CELEIRO LTDA - ME, ARX 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT

 Assim, em que pese ambas empresas possuírem a mesma atividade 

econômica principal, qual seja, “comércio atacadista de produtos 

alimentícios em geral”, não há comprovação nos autos de que a devedora 

continuou suas atividades comerciais por intermédio da suposta 

sucessora, tão pouco foi evidenciada a aquisição pela sucessora (ARX) 

do fundo de comércio da sucedida, ora executada. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de ref. 34 e determino o regular prosseguimento do 

feito, com a exclusão da empresa ARX Comércio de Produtos Alimentícios 

– Supermercado Rio Xingú no polo passivo da presente demanda. Sem 

honorários, em razão de se tratar de mero incidente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100933 Nr: 964-47.2018.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA ARAUJO, 

EDIVARDO DOS SANTOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte autora apresentou, à ref. 31, pedido para que seja corrigida a 

sentença de ref. 12, argumentando existir erro material, uma vez que no 

dispositivo da sentença consta nome diverso do da requerente.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Analisados os autos, verifico assistir razão a parte autora, uma vez este 

juízo constou erroneamente o nome desta última.

O nome correto da autora é: Maria da Conceição Santos de Oliveira.

Assim, defiro o pedido da parte autora para o fim de fazer constar, na 

parte dispositiva da sentença de ref.12, o nome correto da autora.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na alínea “b”, do inciso III, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito e HOMOLOGO os termos do 

acordo submetido à apreciação jurisdicional pelos autores, fazendo-o para 

o fim de:

a) declarar o divórcio do casal, declarando findos os deveres do 

casamento, voltando a requerente a assinar seu nome de solteira: Maria 

da Conceição Santos de Oliveira;

Ficam inalteradas as demais disposições da sentença/decisão proferida.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84292 Nr: 4048-27.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCATENA PNEUS LTDA ME, ALBERTO 

APARECIDO DE SOUZA, ANA CRISTINA SCATENA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:4603/MT

 Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.Sem 

honorários, por se tratar de mero incidente.Tendo em vista a instalação do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, bem 

como analisando o objeto dos presentes autos, nos termos do art. 3º, § 2º 

e 3º, do Código de Processo Civil, determino a remessa do presente feito 

ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se fazerem 

presentes na Sessão de Conciliação a ser designada pela Gestora do 

Centro.Proceda-se o necessário para a realização da Sessão de 

Mediação.Após, em caso de composição amigável das partes, conclusos 

para homologação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85941 Nr: 102-13.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA MACARI, VALDEMAR RODRIGUES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA COELI PESSOA DE LIMA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado em Sessão de Mediação/Conciliação no CEJUSC, fazendo seus 

termos parte integrante desta decisão.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 90, § 3º, do CPC.

Ref. 111: defiro. Providencie-se oportunamente vista dos autos ao MP.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68360 Nr: 21-35.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aportada aos autos a RPV, determino, nos termos do Provimento n. 

68/2018- CNJ, a intimação do requerido para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso ao levantamento dos valores sub judice.

Decorridos dois dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, 

expeça-se alvará conforme requerido pela parte autora, devendo esta 

informar os dados bancários para transferência dos valores.

Caso a conta apontada não seja de titularidade do autor da ação, deverá o 

beneficiário possuir nos presentes autos poderes específicos para tal fim.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99839 Nr: 384-17.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZELIA BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYSSA NATYHELLE GOMES 

SPOHR - OAB:21158/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

Requerendo as partes o julgamento antecipado, tornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99834 Nr: 380-77.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA DOS SANTOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYSSA NATYHELLE GOMES 

SPOHR - OAB:21158/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Antes de realizar audiência de instrução, necessária a apreciação 

do pedido de produção de prova pericial, conforme requerido na 

inicial.Passo ao saneamento do feito.Analisando os autos, entendo não 

ser possível o julgamento antecipado da lide, vez que não se encontram 

presentes nenhuma das hipóteses do art. 355 do Código de Processo 

Civil.O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os 

requisitos para a obtenção do benefício perseguido.As partes já foram 

intimadas para especificarem as provas, nos termos do art. 357, §2º, do 

CPC.Defiro a produção de prova pericial.Faculto as partes a apresentação 

dos seus quesitos e indicação de assistente técnico para a perícia, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda não tenham tomado tais 

providências.Nomeio perita médica a Dra. Rhayanne Nayara Cândido 

Barzotto, que atende no Hospital Municipal de Nova Xavantina/MT, situado 

na Rua Francisco Lima, n° 416, Centro, Nova Xavantina-MT.Intime-se a 

perita nomeada para informar se aceita o encargo e designar dia, hora e 

local para realização da perícia médica.O ofício deverá ser encaminhado 

com cópia da inicial e dos eventuais quesitos a serem apresentados pelas 

partes.Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, 
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hora e local agendados.Considerando a importância da perícia técnica, o 

tempo a ser dispensado e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a 

Resolução n° 558 do Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em 

R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão 

pagos pela autarquia nos moldes da mencionada resolução. O laudo 

deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir da data do 

exame. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação.Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual 

pedido de prova testemunhal e demais providências.Cumpra-se, 

expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76600 Nr: 358-87.2016.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVAR FRANCISCO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aportada aos autos a RPV, determino, nos termos do Provimento n. 

68/2018- CNJ, a intimação do requerido para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso ao levantamento dos valores sub judice.

Decorridos dois dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, 

expeça-se alvará conforme requerido pela parte autora, devendo esta 

informar os dados bancários para transferência dos valores.

Caso a conta apontada não seja de titularidade do autor da ação, deverá o 

beneficiário possuir nos presentes autos poderes específicos para tal fim.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105022 Nr: 3259-57.2018.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEDROSA DA LUZ DE PAULA, BATISTA GOMES 

DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o pedido da parte requerente, concluo que a 

homologação do acordo informado na exordial é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro na alínea “b”, do inciso III, do artigo 487, do 

Código de Processo Civil, resolvo o mérito e HOMOLOGO os termos do 

acordo submetido à apreciação jurisdicional pelos autores, fazendo-o para 

o fim de declarar o divórcio do casabem como findos os deveres do 

casamento, voltando a requerente a assinar seu nome de solteira: Maria 

Pedrosa da Luz;

Custas pela parte autora.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito e determino o pagamento das custas processuais conforme 

acordado, ou, no silêncio das partes, conforme a lei.

Em face da justiça gratuita deferida, determino a suspensão da cobrança 

da condenação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

Decorrido o prazo legal, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

caso necessário, e após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Dê-se ciência ao MP.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69399 Nr: 528-93.2015.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINO DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aportada aos autos a RPV, determino, nos termos do Provimento n. 

68/2018- CNJ, a intimação do requerido para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso ao levantamento dos valores sub judice.

Decorridos dois dias úteis após o esgotamento do prazo para recurso, 

expeça-se alvará conforme requerido pela parte autora, devendo esta 

informar os dados bancários para transferência dos valores.

Caso a conta apontada não seja de titularidade do autor da ação, deverá o 

beneficiário possuir nos presentes autos poderes específicos para tal fim.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70819 Nr: 1032-02.2015.811.0012

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

PEIXOTO - OAB:33.844-PR, RENATA GABRIELA KUSS - OAB:60.236-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96409 Nr: 6475-60.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LML, EDGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA FERNANDA CESAR DOS 

SANTOS - OAB:19916/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para manifestar-se quanto ao pedido de 

desistência formulado pela autora à ref. 35, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 80067 Nr: 1704-73.2016.811.0012

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ANDRÉ MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO TAKATSUKA - OAB:43638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da petição de ref. 26.
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 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79172 Nr: 1346-11.2016.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO BUENO DA SILVA, ELAINE 

APARECIDA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de fls. 03/04.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme acordado, ou, no silêncio 

das partes, conforme a lei.

 Decorrido o prazo legal, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96731 Nr: 6684-29.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MENDONÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 192044.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 06/11/2018 às 09h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83609 Nr: 3680-18.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTINO MARTINS PINTO, ETELVINA DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ANDRADE, JAQUELINE 

PENTEADO QUIOZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENO GALDINO LUCAS - 

OAB:23110, MARCIO ANTONIO LUCIANO PIRES PEREIRA - OAB:35951

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 192043.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 05/11/2018 às 07h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 24159 Nr: 2325-85.2007.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA FERNANDES DA CUNHA, ITAMAR 

FERNANDES DE ALMEIDA, EDIVALDO FERNANDES ALMEIDA, JOSE 

FERNANDES DE ALMEIDA, VALDIVINO FERNANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT, SELIO SOARES DE QUEIROZ - OAB:8.450-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:1585287

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução opostos pelo executado Instituto 

Nacional de Seguro Social - INSS, em face de Itamar Fernandes de 

Almeida e outros, todos qualificados nos autos.

Argumenta que a parte exequente, ao elaborar os cálculos, apontou 

incorretamente a DIP e DIB, causando assim excesso de execução.

Assim, requereu a homologação dos cálculos apresentados às fls. 

156/157.

Devidamente intimado, a parte exequente apresentou manifestação à fl. 

160, concordando com o valor apresentado pela parte executada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

 Ponderando a alegação de pobreza da parte exequente, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 do Código de 

Processo civil, suspendendo a cobrança das custas processuais, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Conforme relatado acima, a parte exequente, ao ser intimada, concordou 

com os cálculos apresentados pela executada.

Ante o exposto, acolho a impugnação à execução, homologando os 

cálculos apresentados às fls. 156/157, no valor de R$ 98.422,00 (noventa 

e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais), em favor da parte exequente 

e R$ 1.279,70 (um mil duzentos e setenta e nove reais e setenta 

centavos), relativos aos honorários advocatícios.

Expeça-se o necessário RPV/Precatório, que deverá ser feito nos moldes 

do art. 534, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Após, tornem conclusos para sentença de quitação.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65490 Nr: 871-26.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESIO MARIANO DOS REIS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/O, JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20354-b-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.997/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299.951/SP, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 No que tange aos demais pedidos formulados na exordial, resolvo o 

mérito e os julgo improcedentes, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que atenta a disposição do art. 85 e seguintes do 

Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.Em razão da gratuidade da justiça concedida, 

suspendo a cobrança da condenação pelo prazo de cinco anos ou 

quando a parte não mais fizer jus ao benefício.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas devidas.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63993 Nr: 2736-21.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT, JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação e documentos 

apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101799 Nr: 1441-70.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a produção de prova pericial.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico para perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda não tenham 

tomado tais providências.

Nomeio perita a médica Dra. Rhayanne Nayara Cândido Barzotto, que 

atende no Hospital Municipal de Nova Xavantina/MT, situado na Rua 

Francisco Lima, n° 416, Centro, Nova Xavantina-MT.

Intime-se a perita nomeada para informar se aceita o encargo e designar 

dia, hora e local para realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual pedido de prova 

testemunhal e demais providências.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-72.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI (ADVOGADO(A))

MATHEUS CORREIA PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010134-72.2016.8.11.0012. REQUERENTE: MATHEUS CORREIA PONTES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Sentença->Com Resolução 

do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da sentença 

Trata-se de pedido de Execução de Sentença proposta por MATHEUS 

CORREIA PONTES, em face do BANCO DO BRASIL. Em análise aos autos 

verifica-se que a parte reclamada realizou o depósito dos valores devidos 

(Id.13214265). Ainda, a parte autora pugnou (Id. 13407288) pela 

expedição de alvará judicial para levantamento dos valores vinculados aos 

autos, informando os dados bancários: Titular: Matheus Correia Pontes, 

CPF: 039.068.201-22, Conta Corrente 15.730-9, Agência 1322-6, Banco do 

Brasil. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Conforme 

delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e 

satisfação do direito da exequente, visto que os valores já encontram 

depositados. Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial. Neste diapasão, visto que a dívida foi 

plenamente satisfeita pelo executado, como consectário lógico a tal fato, 

momento se faz para extinção da presente execução frente à satisfação 

do débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que 

satisfeita a dívida pelo devedor. Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de que seja realizada a 

vinculação dos valores; em seguida, expeça-se o competente alvará de 

levantamento, através do SISTEMA SISCONDJ; atentando-se que o 

levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 

68/2018 do CNJ. Certificado o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. À secretaria, para providências. Campinápolis – MT, 15 de 

agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-12.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA DE ARAUJO (REQUERENTE)

LARISSA ALVES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

NEURI ZUFFO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010397-12.2013.8.11.0012; Valor causa: R$ 24.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SUSANA DE ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: NEURI ZUFFO 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Da preliminar suscitada pelo reclamado, suspensão da ação, 

neste momento não encontra guarida, vez que a sentença referente ao 

feito criminal de código 64290, já transitou em julgado. Fundamento e 

decido. Trata se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por SUSANA DE ARAUJO em face de NEURI ZUFFO, ambos 

qualificados nos autos. Em suma, noticia a parte Reclamante que nos dias 

26 e 27/10/2013,trabalhou como Coordenadora local do ENEM/2013, na 

escola Coronel Vanique; que no dia 26/10/2013 eliminou da prova a filha 

do reclamado, em razão de portar durante a prova relógio. Aduz que no 

dia 27/10/2013 foi chamada ao portão da escola para atender os pais da 

candidata eliminada da prova do dia anterior, e que o reclamado excedeu 

se fazendo ofensas e ameaças contra a autora, dizendo que era pessoa 

despreparada, incapacitada e sem humanidade. Alega a autora que teve 

sua honra e imagem abalada em razão da situação constrangedora. 

Informa que a autora consultou a Coordenação Estadual, através do 

Coordenador Delvaldo, que autorizou a entrada da candidata ao local de 

prova ante as ameaças do requerido, para que nenhum problema maior 

ocorresse. Em sede de defesa, o reclamado alega que a parte autora 

acrescenta aos fatos elementos fantasiosos. Aduz que o edital que rege o 

concurso não obriga o candidato que faltou ou foi eliminado no primeiro dia 

a se abster de fazer a prova no segundo dia, que ao ver sua filha 

emocionalmente abalada por ser impedida de entrar na escola, buscou 

informações com outros professores e recebeu a orientação de que era 

direito de sua filha realizar a prova. Pois bem. Em audiência de instrução, o 

sr. RICARDO OLIMPIO GONÇALVES (Id 7901978), foi ouvido como 

informante, vez que é esposo da autora, não presenciou o ocorrido. A 

segunda testemunha, sra. MARIA DAS GRAÇAS BATISTA RIBEIRO (Id 

7901984), respondeu ao ser questionada que o reclamado é tio do seu 

filho, aduz que presenciou a conversa entre as partes, e que momento 
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algum houve ameaça por parte do reclamado à autora. Assim, não se 

verificando a comprovação de qualquer atitude atentatória aos direitos de 

personalidade da parte Reclamante perpetrados pelo reclamado, tenho 

que ausente o nexo de causalidade entre a conduta danosa, omissiva ou 

comissiva do agente, e seu resultado danoso à vítima, circunstância que 

conduz à improcedência do pedido. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido 

contraposto, arguido pelo reclamado, que requer a condenação da parte 

autora ao pagamento indenizatório dos danos morais, este não deve ser 

acolhido haja vista a inexistência de mácula a imagem e honra do 

requerido. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da inicial, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010496-45.2014.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J M DE MATOS SILVA E CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO FINOTTI FERREIRA (ADVOGADO(A))

BENJA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA 

CAMINHOES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

MARILUCI SOUSA BUENO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010496-45.2014.8.11.0012. EXEQUENTE: J M DE MATOS SILVA E CIA. 

LTDA - ME EXECUTADO: BENJA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E 

ACESSORIOS PARA CAMINHOES EIRELI - EPP Vistos. Trata-se de pedido 

de Execução de Sentença proposta por J M DE MATOS SILVA E CIA. 

LTDA - ME, em face do BENJA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E 

ACESSORIOS PARA CAMINHOES EIRELI - EPP. No id. 14073085 o 

executado apresenta o depósito judicial dos valores pertinentes à 

execução, no entanto requer que este Juízo reconheça a nulidade do 

Acórdão da Turma Recursal, aduzindo que não fora intimado para a 

Sessão de Julgamento. Já no id. 14090018 a parte exequente concorda 

com os valores depositados, requerendo a transferência. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. Primeiramente, em relação à 

decretação de nulidade suscitada pelo executado, INDEFIRO o pedido, por 

inadequação da via eleita, uma vez que não cabe a este Juízo a 

apreciação de eventual nulidade ocorrida no acórdão da Egrégia Turma 

Recursal, mormente existindo certidão de trânsito em julgado (Id. 

12829708). De outro norte, conforme delineado no relatório supra, não 

pairam dúvidas quanto ao pagamento e satisfação do direito da 

exequente, visto que os valores já encontram depositados. Sendo assim, 

é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou 

a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial. 

Neste diapasão, uma vez que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita 

a dívida pelo devedor. Oficie-se ao Setor de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de que seja realizada a 

vinculação dos valores; com a devida vinculação, expeça-se o 

competente alvará de levantamento; atentando-se que o levantamento 

somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 68/2018 do CNJ. 

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. À secretaria, 

para providências. Nova Xavantina – MT, 15 de agosto de 2018. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010541-78.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

MARIA PEREIRA DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

WELTON MAGNONE OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JACKSON UCHOA VIANNA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010541-78.2016.8.11.0012. REQUERENTE: MARIA PEREIRA DE ABREU 

SILVA REQUERIDO: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. Vistos. Em analise 

aos autos verifica-se que os autos foram sentenciados no id 12719986, 

condenado a reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Constata-se que no id 13633079, a parte reclamada juntou o 

comprovante de pagamento da referida condenação. A reclamante 

requereu nos autos (id 113729352), a transferência do valor 

incontroverso já depositado assim como a intimação da reclamada para 

efetuar o pagamento do valor restante conforme o calculo apresentado. É 

o breve relato. Decido. Intime-se a parte reclamada para manifestar com 

relação ao valor controverso de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no prazo de 

05 (cinco) dias. Ademais, tendo em vista as informações do valor 

depositado conforme id 13633079, necessária à expedição do alvará 

competente para liberação do valor apontado, para a conta corrente n° 

5.827-0, agencia 1322-6, Banco do Brasil, CPF sob n° 906.334.311-68 

conforme descrito no id 13729352; com fulcro no art. 526, §1°, do CPC. O 

autorizado deverá possuir poderes para a prática do ato. Transcorrido o 

prazo recursal desta decisão e não havendo manifestação das partes, 

determino a expedição do alvará eletrônico após 02 (dois) dias úteis, 

conforme com o provimento n. 68 de 03 de maio de 2018, art. 1°, §1. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, para providências. 

Nova Xavantina – MT, 15 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva 

Juiz Substituto

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64926 Nr: 386-26.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR AUGUSTO MENEZES, BALTAZAR 

AUGUSTO MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 C E R T I D Ã O

Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos seguintes 

termos: Diante da determinação constante das folhas de Ref. 47, 

encaminho intimação ao acusado, na pessoa de seu advogado, para que 

apresente suas alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59644 Nr: 353-03.2015.811.0044

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juiz (a) de Direito e Diretor (a) do Foro da Comarca de 

Paranatinga

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA DIRETORIA DO FÓRUM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 353-03.2015.811.0044 - código 59644

ESPÉCIE: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE REQUERENTE: Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Paranatinga

PESSOA A SER NOTIFICADA: RONALDO GALVÃO DA SILVA, brasileiro, 

pecuarista, nascido aos 09/05/1969, podendo ser localizado no seguinte 

endereço: Fazenda Pantanal, 11 km, proximidade do Rio Pixaim, Comarca 

de Poconé – MT.

FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO da(s) pessoa(s) acima qualificada(s), para 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) manifestação 

escrita, por meio de advogado devidamente constituído, acerca dos fatos 

apurados no processo acima identificado.

RESUMO DA INICIAL: “Trata-se de Pedido de Providências determinado 

pelo Juízo da 2ª Vara desta Comarca de Paranatinga nos autos da ação 

possessória ajuizada por Dieggo Bruno Pio da Silva em desfavor de 

Fernando Rocha, ambos qualificados à fl. 08, conforme se observa no 

teor da sentença cuja cópia está entranhada às fls. 248/248-vº. Consta 

nos autos de origem – já arquivados após homologação de acordo entre 

os litigantes – que o requerente e ora interessado Dieggo Bruno Pio da 

Silva almejava a reintegração na posse do imóvel rural objeto da matrícula 

nº 11.245, do RGI de Paranatinga, com área total de 2.661,52 hectares, 

denominado “Fazenda São Paulo II”, situado no município de Gaúcha do 

Norte, descrito às fls. 32/33. Naqueles autos o interessado alegou ter 

adquirido a área no dia 31 de julho de 2013 de Ronaldo Galvão da Silva por 

meio da escritura pública de compra e venda cuja cópia consta às fls. 

26/30, no entanto, compulsando os documentos que acompanharam a 

peça inicial, o juízo remetente observou que o título dominial do requerente 

derivou da matrícula nº 11.228, do RGI de Paranatinga, o qual continha 

área inferior e situava-se em local diverso da constante no título atual. 

Deste modo, requisitou à Sra. Interventora do cartório de imóveis o envio 

do procedimento de “retificação administrativa” que teria ensejado a 

alteração do imóvel, conforme se observa na decisão cuja cópia está 

entranhada às fls. 164/168. Em resposta, a Sra. Interventora atestou a 

inexistência de “quaisquer documentos arquivados referentes aos 

procedimentos de retificação e certificação do imóvel rural objeto das 

matrículas de nº 11.228 e 11.245, ambas deste RGI” (fls. 215), o que 

motivou a abertura do presente procedimento administrativo”.

DECISÃO/DESPACHO: “VISTOS. Notifique-se Ronaldo Galvão da Silva, por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Decorrido o prazo do edital, 

certifique-se e, desde já, nomeio o Defensor Público como curador 

especial a se manifestar no prazo legal (CPC, art. 72, II e parágrafo único). 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tânia M. F. Signor, 

Técnica Judiciária, digitei.

Paranatinga - MT, 27 de agosto de 2018.

Alciene Aparecida Nunes Sacramento

Gestora Geral de 2ª Entrância

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000662-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO EDUARDO CARDOSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000666-39.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VELANIR SCHREIBER (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento. 

ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000528-72.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA LOURENCO FERREIRA (REQUERENTE)

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (ADVOGADO(A))

S. E. A. F. S. (REQUERENTE)

ANDREIA MAURELINA ANDRELINO (REQUERENTE)

LIOMAR FERNANDES SOARES (REQUERENTE)

GILMAR FERNANDES SOARES (REQUERENTE)

VANDA FERNANDES SOARES (REQUERENTE)

ZELUZA FERNANDES SOARES (REQUERENTE)

WELSON FERNANDES SOARES (REQUERENTE)

MARIA DELZIR FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIOMAR FERNANDES SOARES (REQUERIDO)

VANDA FERNANDES SOARES (REQUERIDO)

MARIA DE JESUS FERNANDES SANCHES (REQUERIDO)

ZELUZA FERNANDES SOARES (REQUERIDO)

WELSON FERNANDES SOARES (REQUERIDO)

GILMAR FERNANDES SOARES (REQUERIDO)

MARIA DA PENHA LOURENCO FERREIRA (REQUERIDO)

MARIA DELZIR FERNANDES DE SOUZA (REQUERIDO)

ARISOMAR FERNANDES (REQUERIDO)

ANDREIA MAURELINA ANDRELINO (REQUERIDO)

S. E. A. F. S. (REQUERIDO)

DARZIRA FERNANDES ORLANDI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA-MT Av. XV de Novembro, nº 

118, Bairro: Centro, Cidade: Paranatinga-MT, CEP: 78.870-000 Tel: 

(66)3573-1003/ (66)3573-1506 JUSTIÇA GRATUITA MANDADO DE 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE DIREITO JORGE HASSIB 

IBRAHIM NÚMERO DO PROCESSO: 1000528-72.2018.8.11.0044 VALOR 

DA CAUSA: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução]->PETIÇÃO 

(241) REQUERIDO(A): ARISOMAR FERNANDES Endereço: Rua B-5, n. 677, 

Bairro Vila Nova, PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000 Nome: DARZIRA 

FERNANDES ORLANDI Endereço: MT-130, Km 64, Fazenda Araçatuba, 

PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000 Nome: MARIA DE JESUS 

FERNANDES SANCHES Endereço: Rua Marilha, n. 244, Centro, JUARA - 

MT - CEP: 78575-000 Nome: LIOMAR FERNANDES SOARES Endereço: Rua 

Chile, 316 N, Bairro Jardim América, JUARA - MT - CEP: 78575-000 Nome: 

VANDA FERNANDES SOARES Endereço: Rua Acacia, n. 37, quadra 6, 

Bairro Jardim Primavera, PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000 Nome: 

GILMAR FERNANDES SOARES Endereço: Rua São Tomé, Bairro São 

Cristovão, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: ZELUZA 

FERNANDES SOARES Endereço: Rua Silvio Ometto, n 241, bairro Centro, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: WELSON 

FERNANDES SOARES Endereço: Rua Ariarief, n 15, Bairro Jardim 

Progresso, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: MARIA 
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DELZIR FERNANDES DE SOUZA Endereço: Rua São José, quadra 16, lote 

02, Bairro Poncho Verde 2, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

Nome: MARIA DA PENHA LOURENCO FERREIRA Endereço: Rua Manoel Ar 

Jonas, n 646, Bairro Bica D Água, PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000 

Nome: SANDY EMANUELLY ANDRELINO FERNANDES SOARES Endereço: 

Rua Dr. Eduardo Santos Lima, Centro, LAPA - PR - CEP: 83750-000 Nome: 

ANDREIA MAURELINA ANDRELINO Endereço: Rua Dr. Eduardo Santos 

Lima, n. 845, Centro, LAPA - PR - CEP: 83750-000 REQUERENTE: Nome: 

LIOMAR FERNANDES SOARES Endereço: Rua Chile, 316 N, Bairro Jardim 

América, JUARA - MT - CEP: 78575-000 Nome: VANDA FERNANDES 

SOARES Endereço: Rua Acacia, n. 37, quadra 6, Bairro Jardim Primavera, 

PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000 Nome: GILMAR FERNANDES 

SOARES Endereço: Rua São Tomé, Bairro São Cristovão, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: ZELUZA FERNANDES SOARES 

Endereço: Rua Silvio Ometto, n 241, bairro Centro, PRIMAVERA DO LESTE 

- MT - CEP: 78850-000 Nome: WELSON FERNANDES SOARES Endereço: 

Rua Ariarief, n 15, Bairro Jardim Progresso, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 Nome: MARIA DELZIR FERNANDES DE SOUZA Endereço: 

Rua São José, quadra 16, lote 02, Bairro Poncho Verde 2, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 Nome: MARIA DA PENHA LOURENCO 

FERREIRA Endereço: Rua Manoel Ar Jonas, n 646, Bairro Bica D Água, 

PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000 Nome: SANDY EMANUELLY 

ANDRELINO FERNANDES SOARES Endereço: Rua Dr. Eduardo Santos 

Lima, Centro, LAPA - PR - CEP: 83750-000 Nome: ANDREIA MAURELINA 

ANDRELINO Endereço: Rua Dr. Eduardo Santos Lima, n. 845, Centro, 

LAPA - PR - CEP: 83750-000 Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO 

BORGES DE SOUZA SA - MT20901-O FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer 

(em) à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada conforme 

dados abaixo, no CEJUSC, sito o endereço acima indicado, acompanhada 

(s) de advogado (s) habilitado (s). AUDIÊNCIA DESIGNADA: Tipo: 

Conciliação Sala: SALA 01 - CONCILIAÇÃO - CEJUSC Data: 15/10/2018 

Hora: 15h:00m , no endereço acima indicado. Despacho/Decisão: “Vistos, 

etc.Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.Ponderando a 

alegação de hipossuficiência e nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita.Nos 

moldes do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no artigo 334 e parágrafos, do Código de 

Processo Civil. Citem-se os requeridos e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhados de seus respectivos 

advogados.A intimação das partes deverá ser pessoal.Ao ser citado, o 

réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar é de 15 dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o artigo 335 e incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o 

prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação em 10 dias.Após, 

dê-se vista ao MP.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 30 de julho de 2018.Jorge 

Hassib Ibrahim.Juiz de Direito” ADVERTÊNCIAS: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art.334, § 9º, CPC/2015). 2. O não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC/2015). 3. 

Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC/2015). 4. Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC/2015). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC/2015).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 

Paranatinga, 28 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente ZÉLIA ALVES 

BISPO DA SILVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80118 Nr: 2276-93.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdMS, Sheila Rodrigues de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a realização de estudo psicossocial na residência da parte 

autora, a ser realizada pela equipe multidisciplinar deste Juízo, com 

entrega do relatório, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada do relatório nos autos, dê-se vista ao MP.

Após, retornem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89088 Nr: 2080-89.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiele Alencar Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S C de Oliveira Belfran e Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 10/10/2018 às 14h00m, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89332 Nr: 2195-13.2018.811.0044

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elves Sapunghe Dias Iacauh

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho a cota ministerial de fl. 11/12.

Proceda-se a intimação da parte requerente para que junte aos autos 

certidões cíveis e criminais expedidas pela Justiças Federal, Estadual e 

Trabalhista, bem como certidões de todos os Cartórios de Protestos desta 

Comarca com o nome de ELVES SAPUNGHE DIAS IACAUH, e, ainda, para 

que arrole testemunhas que tenham conhecimento sobre os fatos.

Após, com a juntada de todos os documentos, retorne concluso.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22828 Nr: 1621-39.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropar Comércio e Representações Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderi Corrêa Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B, Marielly Divina Espirito Santo - OAB:10795, Ozana 

Baptista Gusmão - OAB:4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Intime-se a parte executada, na pessoa de seu curador (fl.48), para se 

manifestar quanto o teor de fls.73/74.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62252 Nr: 1573-36.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECR, Ari Rodrigues Rebiski, Rose Elizete dos Santos 

Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro como requer à fl.56.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55253 Nr: 1222-97.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHVJ, AV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Oficie-se o Juízo Deprecado, solicitando a devolução da Carta Precatória 

expedida para a Comarca de São José do Rio Claro-MT, com urgência.

Intime-se a parte exequente para que informe nos autos o acordo 

entabulado entre as partes e ainda quanto o seu integral cumprimento, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80785 Nr: 2641-50.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLS, Adriana Senger da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Cite-se a parte reclamada, por edital.

Decorrido o prazo, sem manifestação, nomeio-lhe como curador especial, 

Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, devendo ser intimado da nomeação, 

bem como, de todos os atos processuais.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

Intime-se

Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28461 Nr: 1456-21.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresa Justina de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32496 Nr: 737-68.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Zorzetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76169 Nr: 417-42.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirari Custódio Barbosa, Tereza Bach Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florindo Pilhalarme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada as partes 

requerentes para, que através de sua advogada Dra. Silvana Gregório 

Lima, se manifestem acerca da Carta Precatória de fls. 57/64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81471 Nr: 3035-57.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o Município 

de Paranatinga para que se manifeste acerca da certidão de fls. 75

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52399 Nr: 1601-72.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Vilson Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleilson Menezes Guimarães - 

OAB:7960/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR as partes acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63019 Nr: 1871-28.2015.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira da Silva, Maria Jose Machado

PEREIRA SOUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação e intimação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28099 Nr: 1093-34.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuesio dos Santos Lima, Cleuésio dos 

Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora, Fazenda Pública Estadual, 

para que se manifeste acerca da certidão de fls. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28522 Nr: 1519-46.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Balbino de Souza, João Balbino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora, Fazenda Pública Estadual, 

para que se manifeste acerca da certidão de fls. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73600 Nr: 3024-62.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cézar Francisco, Arildo Francisco, A.J.A. 

ARMAZENS GERAIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o requerente, Banco do Brasil S/A, para que 

se manifeste acerca da certidão de fls. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68662 Nr: 1125-29.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Triângulo S/A - Tribanco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Traudi Probst de Lima, Traudi Probst de Lima - 

ME, João Carlos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adahilton de Oliveira Pinho - 

OAB:152.305/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o exequenre, Banco Triângulo S/A, para que 

se manifeste acerca da certidão do Oficial de fls. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74333 Nr: 3307-85.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Casarotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o requerente, Banco do Brasil S/A, para que 

se manifeste acerca da certidão do oficial de fls. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79840 Nr: 2164-27.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sandri Longhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o requerente, Banco do Bradesco S/A, para 

que se manifeste acerca da certidão do Oficial de fls. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64981 Nr: 2731-29.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONES DE OLIVEIRA 00880449128, Rones de 

Oliveira, MARCOS ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR o exequente, Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Asssociados do Alto Xingú - SICREDI, para que se manifeste 

acerca da certidão do Oficial de fls. 58.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20242 Nr: 1713-51.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Antunes de Macedo, Neidy Araújo de 

Moraes Antunes, Márcio Antunes de Macedo, Tania Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 161/170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78114 Nr: 1331-09.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Portoseg S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

busca e apreensão e citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61100 Nr: 1021-71.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anicásio Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora para 

que junte a guia de diligência que não veio anexada na petição 90382.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87893 Nr: 1411-36.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Tserehomora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80920 Nr: 2715-07.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Fátima Guerra Vidori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83551 Nr: 4031-55.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Ricardo da Silva Reis - 

OAB: 9.176-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através de seu advogado Dr. 

Fábio Ricardo da Silva Reis, para que se manifeste acerca da certidão de 

fls. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89858 Nr: 2449-83.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Moris

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

Citação

Citação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000637-86.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR DE JESUS DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON APARECIDO JOSE DIAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CRIMINAL E CÍVEL DE PARANATINGA-MT Av. XV de Novembro, nº 

118, Bairro: Centro, Cidade: Paranatinga-MT, CEP: 78.870-000 Tel: 

(66)3573-1003/ (66)3573-1506 JUSTIÇA GRATUITA EDITAL DE CITAÇÃO 

60 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) DE 

DIREITO JORGE HASSIB IBRAHIM NÚMERO DO PROCESSO: 

1000637-86.2018.8.11.0044 VALOR DA CAUSA: R$ 954,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO (87) 

REQUERENTE: ROSEMAR DE JESUS DIAS Endereço: rua projetada, 68, vila 

concordia, PARANATINGA - MT - CEP: 78870-000 REQUERIDO(A): MILTON 

APARECIDO JOSE DIAS Endereço: desconhecido FINALIDADE: CITAÇÃO 

DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, contados do 
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término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de conversão de separação 

judicial em divórcio, inobstante o atual artigo 226, § 6º da Constituição 

Federal, exige somente que o cônjuge manifeste interesse em dissolver o 

casamento civil, independentemente de prévia separação judicial ou do 

lapso temporal da separação. A autora contraiu matrimônio com o 

Requerido no dia 02 de março de 1991, pelo regime de comunhão parcial 

de bens, tendo separado judicialmente por meio do processo nº 623/2005, 

distribuído para a 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, conforme demonstra certidão de nascimento com 

averbação de separação. O casal teve 02 filhos em comum, sendo todos 

maiores. Durante a constância da união o casal não adquiriu bens. Assim, 

a Autora requer que seja julgado procedente a ação para converter a 

separação judicial, decretando o divórcio do casal e determinar a 

expedição do mandado para a devida averbação do divórcio ao Cartório 

de Registro Civil competente, consignando que a mulher voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja, ROZEMAR DE JESUS MARTINS. 

Despacho/Decisão: “Vistos, etc.Defiro os benefícios da Justiça gratuita, 

nos termos da Lei n. 1.060/50.Cite-se o réu, via editalícia, para no prazo de 

15 (quinze) dias, contestar a ação (Lei nº. 6.515/77, art. 36, caput).Dê-se 

vista ao MP. Cumpra-se.Paranatinga-MT, 14 de agosto de 2018.Jorge 

Hassib Ibrahim.Juiz de Direito.” E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JENNYFFER FIDELIS CARDOSO , digitei. Paranatinga, 28 de 

agosto de 2018. Assinado Digitalmente ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA 

Gestora Judiciária

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000395-30.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO CASSIANO GARCIA MOURAO (ADVOGADO(A))

LUCIO FLAVIO DE ARAUJO FERREIRA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO VIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000395-30.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: RAIMUNDO NONATO VIANA Requerido: MARIA DE FATIMA 

DA SILVA LIMA CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 19/10/2018 às 16h30m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 28 de agosto de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000495-82.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RIBEIRO (AUTOR(A))

ANESIO RIETH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO BEDRAN DE CASTRO (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000495-82.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: JOSE CARLOS RIBEIRO Requerido: PEDRO PAULO BEDRAN 

DE CASTRO CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram 

recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 19/10/2018 às 16h00m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

JORGE HASSIB IBRAHIM, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 28 de agosto de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000395-30.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO CASSIANO GARCIA MOURAO (ADVOGADO(A))

LUCIO FLAVIO DE ARAUJO FERREIRA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO VIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA (RÉU)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada 

a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87599 Nr: 1280-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Breda Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifico que, na inicial, a parte autora pleiteia a concessão do benefício 

desde o requerimento administrativo, em 25/05/2015, no entanto, carreou 

aos autos requerimento administrativo datado de 25/05/2011 (fls. 33).

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a 

contradição existente, sob pena de considerada a data do requerimento 

administrativo de fls. 33.

Tendo em vista trata-se de concessão de benefício previdenciário em 

razão da incapacidade da parte autora, nomeio Dr. ARLINDO RODRIGUES 

ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que atende nesta cidade e comarca, para 

a realização de perícia médica.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 
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aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25090 Nr: 1126-58.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Bueno e Mandaliti Sociedade de Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Augusto Faria, Serasa- 

Centralização de Serviços dos Bancos S/A, Banco do Brasil S/A, Banco 

Bradesco S/A, Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizados S/A, Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:126.504SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, Jandir Lemos 

- OAB:12541-A/MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:126.504SP, Laercio Faeda - OAB:3589-B/MT, Maria Lucia 

Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT, Miríam Peron Pereira Curiati - 

OAB:104.430SP

 Vistos.

Em consulta ao Sistema Apolo foi constatado pendência da petição 

protocolada pelo PEA na data 18/01/2018 e 17/08/2018.

Assim, devolvo a presente ação, à Secretaria para que seja providenciada 

a referida juntada.

Após, venham conclusos novamente para apreciação.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000578-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO (ADVOGADO(A))

EDSON DALLA VECHIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOSIMAR LOULA FILHO - MT14290/O-O, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 12/11/2018 Hora: 16:00 

, na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015. 

Intime-se ainda da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-17.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

NILZA PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

13/11/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. Intime-se ainda da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-69.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

13/11/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. Intime-se ainda da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-54.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

HALEFF RODRIGUES SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

13/11/2018 Hora: 16:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. Intime-se ainda da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-39.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HALEFF RODRIGUES SAMPAIO (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

14/11/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 
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comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-24.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

LILIANE BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

14/11/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. Intime-se ainda da r. decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-09.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

LILIANE BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

14/11/2018 Hora: 16:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015. Intime-se ainda da r. decisão retro.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 85027 Nr: 2195-13.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDEAN DE SOUSA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 FINALIDADE: intimar o advogado do indiciado para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29 de novembro 

de 2018, às 15h15min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000118-77.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ESPINDULA DE QUADROS (REQUERENTE)

ANA RITA DA SILVA MARAFON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000118-77.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.150,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DANIELA ESPINDULA DE QUADROS Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Senhor(a): ANA RITA DA SILVA MARAFON Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DA 

AUTORA, nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, 

para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no 

dia 04/09/2018, às 17:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: Com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 28 de agosto de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000118-77.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ESPINDULA DE QUADROS (REQUERENTE)

ANA RITA DA SILVA MARAFON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000118-77.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.150,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DANIELA ESPINDULA DE QUADROS Parte Ré: REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Senhor(a): ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVADO DA PARTE 

REQUERIDA, nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo 

do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 04/09/2018, às 17:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: Com fundamento da Lei 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 28 de agosto de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001092-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA SABINOS DOS SANTOS (AUTOR(A))
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FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação9. Pontes e Lacerda/MT, 28 de agosto de 2018. Ligia Magna 

Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001093-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

RUBENS FREDERICO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação de id. n. , foi apresentada 

tempestivamente. Nesse sentido, abro vista a parte autora para 

impugnação9. Pontes e Lacerda/MT, 28 de agosto de 2018. Ligia Magna 

Silva e Machado dos Reis Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 165239 Nr: 2801-37.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da certidão 

do oficial de justiça juntado em Ref. 25

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 164584 Nr: 2416-89.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação é tempestivo, portanto abro vistas 

para a parte autora apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 87615 Nr: 5312-81.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NE Machado ME, Nelson Evangelista Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Dafini de Paula Saga Gomes - 

OAB:17023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo da suspensão dos 

autos requerido pela parte autora, sendo assim, abro vistas ao Advogado 

do mesmo para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 113201 Nr: 1311-48.2016.811.0013

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIKO KIHARA SATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUKIT KIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:18744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 34741 Nr: 2208-28.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adjaime Lopes de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aos Nobres causídicos para que esclareçam em favor de quem deverá 

ser levantado ao alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89020 Nr: 902-43.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Gustavo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para que se manifeste acercas do excesso na execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 32045 Nr: 4980-95.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir Alves Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84865 Nr: 2400-14.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Satiro Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 35228 Nr: 2689-88.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Natalina Bolognoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aos Nobres causídicos para que esclareçam em favor de quem deverá 
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ser levantado ao alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60169 Nr: 511-93.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Massavi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81306 Nr: 3492-61.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Bstista de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 11863 Nr: 1516-05.2001.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Garcia Redivo, Domingos Gilberto Redivo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

 II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 5250 Nr: 1404-07.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gilson Vieira, Arlindo Teodoro Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se manifestação por 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 12768 Nr: 1911-94.2001.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerente do Banco Bradesco S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Tereza Pinto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14.848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para que se manifeste acerca da prescrição intercorrente 

e apresente os cálculos atualizados e o nº do CPF/CNPJ dos executados 

na mesma petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 20376 Nr: 4209-88.2003.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCL, HCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 31486 Nr: 4776-51.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino José Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 

OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52845 Nr: 4228-84.2009.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Garcia Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A, Pio Carlos Freiria Junior - OAB:18678/A/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

 II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 57472 Nr: 3037-67.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Mauricio Dias, Laura 

Maria Hugo Quirino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO OLIVEIRA - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:310453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se excepto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85784 Nr: 3400-49.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Rodrigues da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 às partes para alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61895 Nr: 2235-35.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonides Medina Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se manifestação por 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92148 Nr: 3523-13.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Lourença da Silva, Cleide Florencio de Lima, 

Márcia de Sales Wandelrei Monteiro, Elisabete Rodrigues, Laudicéia 

Chaves Santos, Maria Genilda Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Luciani 

Freire Sanches da Silva, Éder Luís Burgo Guevara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 81911 Nr: 4140-41.2012.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilga Maria Ferraz Pacheco, Jandira Piccinin Pegoraro, 

Marco Aurélio Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia A de M . Navarro - 

OAB:, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - OAB:6606

 Intimação do advogado da parte autora para retirar a carta precatória 

para distribuição, ou proceder os recolhimentos devidos para sua 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 168406 Nr: 4303-11.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHCF, MSF, MRFP, LSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DANTAS DOS SANTOS 

ENCENHA - OAB:9978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogado da autora para manifestar-se acerca da juntada 

datada de 09/08/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 166076 Nr: 3180-75.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R ALVES MARQUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153825 Nr: 9814-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinalva Soares Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a requerida não deu causa ao evento 

danoso, motivo pelo qual a incidência da correção monetária deve se dar a 

partir da citação ou do indeferimento administrativo.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152483 Nr: 9189-87.2017.811.0013
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA CASSIMIRO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CREUSA CASSIMIRO DOS SANTOS SILVA propôs a presente ação de 

aposentadoria rural por idade contra o Instituto Nacional de Seguro Social, 

ambos qualificados nos autos, sustentando que se fazem presentes os 

requisitos fáticos e legais para procedência do pedido.

Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela improcedência do 

pedido contido na inicial.

 Realizada audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pelo autor.

É o relatório. Decido.

A Lei n. 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê que:

§ 3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento.

Nesse sentido, de que a prova unicamente testemunhal não é suficiente 

para comprovação da atividade rurícola, são os enunciados de súmula 27 

do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e súmula 149 do Tribunal da 

Cidadania, vejamos:

Súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível 

prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de 

exercício de atividade urbana e rural

Súmula 149 do Tribunal da Cidadania – A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário.

Partindo desses preceitos, observo que não foi juntado aos autos pela 

parte autora documentos que comprovam o vinculo ruralista de autora.

 Tem-se que foi acostado aos autos tão somente um contrato de 

arrendamento rural, documento esse que contradita com a qualidade de 

segurado rural, eis que dispôs do imóvel rural que deveria ser para uso da 

atividade rural desenvolvida para fins de regime de economia familiar.

Dessa forma, não restou atendido pela autora a comprovação do exercício 

de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.

Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, o que faço com fulcro assente 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

P.R.I.C.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000676-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA TAVARES (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000676-79.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 13.656,84; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a contestação 

apresentada é Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 

28 de agosto de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE 

PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000797-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RUBNEY CANO DE BRITO (ADVOGADO(A))

IRINEIA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

IRAIS MARTINS DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

IRAMES MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000797-10.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 87.936,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ERRO 

MÉDICO, ERRO MÉDICO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

as contestações de ID 14262127, 14510437, 14123376 apresentadas são 

tempestivas. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar. Pontes e Lacerda, 28 de agosto de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 37928 Nr: 475-90.2007.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Ferraro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 475-90.2007.811.0013

Cód. nº. 37928

Vistos.

CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida à fl. 189, 

providenciando-se o necessário.

INTIME-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146597 Nr: 6449-59.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Vilela Goulart Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo da Cunha Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:5468/MT, Suérika Maia de Paula Carvalho - OAB:6514/MT

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, na forma do art. 

487, I, do NCPC, o fazendo com resolução do mérito, haja vista a ausência 

de demonstração de dever de indenizar por parte do autor.Em 

observância ao princípio da causalidade, CONDENO a autora ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, os quais FIXO no patamar de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), de acordo com o disposto no art. 85, § 8º, do NCPC. Todavia, a 

cobrança de tais verbas fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do 

NCPC, em decorrência da concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita à autora (fls. 111/112).PUBLIQUE-SE.INTIME-SE via 

DJE.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da presente sentença e, não havendo requerimento dos interessados no 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 
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e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para 

as providências de estilo.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 117792 Nr: 2808-97.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belchior Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado à fl. 106 (ref. 64). Assim 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 136412 Nr: 2115-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Romero, Sedinei Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a certidão de matrícula do 

imóvel rural mencionado na peça de ref. 26, nos termos do art. 845, §1º, 

do NCPC.

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 10088 Nr: 504-92.1997.811.0013

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tadeu de Carvalho Nogueira, Edgard 

Aparecido Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11367/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056, Seila Maria 

Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proceder o preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139594 Nr: 3527-45.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO VICENTE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 117/121 (ref. 51). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150348 Nr: 8156-62.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 86/89 (ref. 42). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145828 Nr: 6063-29.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Rodrigues Salomão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 56/59 (ref. 26). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118157 Nr: 2914-59.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neidiane Souza Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:OAB//MT 

8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabel Cristina Delmondes 

Campos - OAB:7.394, Luciana Veríssimo Gonçalves - OAB:8270/MS, 

Lucimar Cristina Gimenes - OAB:6.611/MS, Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB:OAB//MT 8506-A, Nelson da Costa Araújo 

Filho - OAB:3512/MS

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 170/171 (ref. 51). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162498 Nr: 1563-80.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE SOUZA FAVATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado às fls. 54/58 (ref. 22). 

Assim com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos 

às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118819 Nr: 3148-41.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI INACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado à fl. 184 (ref. 49). Assim 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos às 

partes para manifestação, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129223 Nr: 7791-42.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIR DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o laudo pericial foi juntado à fl. 82 (ref. 57). Assim 

com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos às 

partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135908 Nr: 1893-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI ME, Cleuza 

Martins Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O, EBER DOS SANTOS - OAB:19476/O

 Vistos.

CITE(M)-SE o (a) executado (a) LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI ME no 

endereço Av. Bom Jesus n° 1381, Centro, Pontes e Lacerda/MT, CEP 

78.250-000, para, em 05 (cinco) dias, pagar o débito objeto da execução 

supra, como consta na CDA em anexo, bem como as custas processuais, 

honorários advocatícios e demais encargos legais que ocorrerem, ou 

nomear bens à penhora (artigos 8º e 9º da Lei nº 6.830/80).

Decorrido o prazo sem que o (a) devedor (a) efetue o pagamento ou a 

nomeação de bens, proceda-se à PENHORA e AVALIAÇÃO, na forma dos 

artigos 10,11, 13 e 14 da Lei nº 6.830/1980, nomeando-se depositário fiel, 

que deverá ser intimado a não abrir mão do depósito sem prévia 

autorização do juízo, bem como INTIME-SE o (a) EXECUTADO (A) da 

penhora e da avaliação, e ainda, de que TEM O PRAZO DE 30 (TRINTA) 

DIAS para, querendo, interpor embargos à execução.

Recaindo a constrição sobre imóvel, INTIME-SE o cônjuge do (a) 

executado (a), se casado (a) for, e, ainda, o Oficial do Registro de Imóveis 

competente para que proceda ao registro (art. 7º, IV, e art. 14, I, da Lei nº 

6.830/1980) ou, na impossibilidade deste, à averbação, a que se fará 

entrega da contrafé e cópia do termo ou auto de penhora. Recaindo a 

penhora em veículos, entregue-se a contrafé e cópia do termo ou auto de 

penhora, com ordem de registro (art. 7º, IV, 14, II, da Lei nº 6.830/1980), 

na repartição competente para emissão do certificado de registro. 

Recaindo em ações, debêntures, quota ou qualquer outro título, crédito ou 

direito societário nominativo, entregue-se a contrafé à Junta Comercial, 

Bolsa de Valores ou na sociedade comercial (art. 14, III, da Lei nº 

6.830/1980).

ATENHA-SE o (a) Oficial (a) de Justiça ao estritamente ordenado no 

mandado, pois qualquer alegação relativa à Lei nº 8.009/1990 ou outra 

matéria deverá ser trazida aos autos pelo(a) executado(a) mediante 

embargos.

Não sendo encontrado (a) o (a) devedor (a), ou se este (a) se ocultar, 

proceda-se ao ARRESTO de bens, conforme disposto no art. 7º, inciso III, 

da Lei nº 6.830/1980.

Acaso não localizado (s) o (a)(s) executado (a)(s), fica já deferida a 

pesquisa de novo endereço no sistema INFOJUD.

Frustrada a obtenção de novo endereço, DEFIRO, desde já, a expedição 

de edital para fins de citação do (a) executado (a).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105171 Nr: 4210-53.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL HENRIQUE HEIDEMANN MARTINS, KATRINY 

HELONAI HEIDEMANN MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Batista Martins, JOSE MARTINS 

SOBRINHO, Maria das Graças Batista Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de comprovante de 

pagamento às ref. 156, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ 

encaminho os autos a parte autora para que requeira o que entender 

cabível, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89304 Nr: 1156-16.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

589,01 (quinhentos e oitenta e nove reais e um centavo), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 18/20. Este valor deverá 

ser pago de forma separada, sendo R$ 458,64 (quatrocentos e cinquenta 

e oito reais e sessenta e quatro centavos) para recolhimento da guia de 

custas e R$ 130,37 (cento e trinta reais e trinta e sete centavos) para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40825 Nr: 3129-50.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Marilene Alves Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

386,33 (trezentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de folhas 127/128. Este valor 

deverá ser pago de forma única, sendo R$ 386,33 (trezentos e oitenta e 

seis reais e trinta e três centavos) para recolhimento da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, 

escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher 

os campos com o número único do processo e o CPF do pagante. Em 

seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), 

preencher os valores e clicar em gerar. Será gerado um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia e o 

comprovante de pagamento no protocolo geral da Comarca de Pontes e 

Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43750 Nr: 391-55.2008.811.0013
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Henrique Demarchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a informação de 

quitação do débito, conforme consulta no Setor de Precatórios anexa, e 

com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista ao advogado do autor, a se 

manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161779 Nr: 1208-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA SOUZA FREITAS GONÇALVES, Espólio de 

Marcelo Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egídio Carlos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168624 Nr: 4413-10.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL interpôs recurso de 

agravo de instrumento do bojo da presente ação de 

execução/cumprimento de sentença... Ademais, em virtude da não 

sujeição da Fazenda Pública ao regime de penhora, depósito e caução, 

entendo ser perfeitamente cabível a atribuição do efeito suspensivo ao 

caso em deslinde. Diante do exposto, SUSPENDO o curso da presente 

ação de execução/cumprimento de sentença, até o julgamento do recurso 

de agravo de instrumento interposto nos autos. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85664 Nr: 3277-51.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 Autos do processo nº. 3277-51.2013.811.0013

Cód. nº. 85664

Vistos.

Inicialmente, REVOGO parcialmente a decisão proferida às fls. 141/141vº, 

para tanto, DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para 

que seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que trata-se de execução de título executivo 

extrajudicial ajuizado por Petrobrás Distribuidora S/A em desfavor de 

Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda.

Ademais, DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias 

para expedição de alvará, conforme valores de fl. 145, em favor de 

Marcelo Alves Puga, observando-se os dados bancários trazidos à fl. 

140.

Por fim, INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via DJE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender pertinente 

ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento do feito.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 14 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153745 Nr: 9765-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Vieira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o oficial de justiça de ref. 27 para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

restituir o mandado expedido nos autos, bem como para, no prazo de 15 

(quinze) dias, prestar justificativas acerca da impossibilidade de 

cumprimento, nos termos do §1º do art. 659 da CNGC.

Após, com a devolução do mandado nos autos, REDISTRIBUA-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168625 Nr: 4414-92.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MAGIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CHAMO O FEITO À ORDEM.

Considerando que a matéria da presente ação foi apreciada nos autos 

1265-59.2016.811.0013, código 113133, ou seja, o direito da autora em se 

aposentar pela idade rural, DETERMINO a intimação das partes, para que, 

no prazo simultâneo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca da 

ocorrência de coisa julgada.

Outrossim, DOU POR PREJUDICADA a realização da audiência 

anteriormente designada.

Após, à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 174777 Nr: 6732-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLLMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OTÁVIO MUNDIM 

OLIVEIRA - OAB:22817/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2º 

da Ordem de Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes 

autos sejam remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, para que seja realizada a tentativa de sessão de mediação a 

qual fica, desde já, designada para o dia 29 de novembro de 2018, às 

15h00min.Na hipótese da sessão restar frutífera, REMETAM-SE os autos 

ao Ministério Público e, após, à conclusão.Para tanto, CITE(M)-SE e 

INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à sessão de 

mediação/conciliação ora designada, consignando-se expressamente no 

mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de defesa 

será contado a partir do dia aprazado para a realização da sessão de 

mediação, caso as partes não se componham amigavelmente.Ofertada a 

contestação, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu (sua) advogado 

(a) ou mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para ofertar 

impugnação no prazo legal.Cumpridas as etapas acima, RENOVE-SE a 

vista dos autos ao Ministério Público e, após, façam os autos conclusos 

para saneamento ou julgamento antecipado do mérito.CUMPRA-SE, 
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expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43911 Nr: 481-97.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helder Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista a informação de 

quitação do débito, conforme consulta no Setor de Precatórios anexa, e 

com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista ao advogado do autor, a se 

manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 45115 Nr: 1775-53.2008.811.0013

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte requerida, da decisão de fls. 

309, qual seja: "Vistos. Conforme decisão proferida às fls. 285/286, 

deverá a vítima Mineração Brasil Stones Ltda., requerer a expedição do 

alvará dos valores resultantes do leilão nos autos do procedimento 

administrativo, qual seja, nº 3940-34.2012.811.0013, código 81744, que 

tramitou perante a Diretoria do Foro da presente Comarca. INTIME-SE via 

DJE. Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102306 Nr: 3071-66.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josina Albina de Jesus Neres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas - Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846/A

 Em observância ao despacho de fl. 210 (ref. 92), haja vista a 

apresentação da manifestação de fls. 213/214 (ref. 96), intimo a parte ré 

para que apresente seus memoriais no prazo de 15 (quinze) dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 143842 Nr: 5177-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Santi Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, concedo prazo de 05 dias para manifestação do MP. Após, 

volvam-me os autos conclusos. II. Inexistindo qualquer alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. III. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 118252 Nr: 2967-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0, Waldeci 

Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 Visto. Considerando o teor da certidão apresentada pelo Sr. Oficial de 

Justiça responsável por atestar a incomunicabilidade entre os jurados, 

ainda os argumentos apresentados pelas partes, CANCELO a presente 

solenidade, declarando nulos os atos até então praticados, devendo ser 

desentranhados dos autos mediante certidão, e REDESIGNO a presente 

solenidade para o dia 04 de setembro, às 09h00. DEFIRO o requerimento 

Ministerial, para tanto DETERMINO a extração de cópias e remessa ao 

Ministério Público. Saem os presentes intimados. Intimem-se, requisitem-se, 

com a MÁXIMA URGÊNCIA. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 171532 Nr: 5417-82.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

I. Recebo a Denúncia ofertada em face de ANDRÉ LUIZ SOARES 

SETUBAL, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do CPP.

II. Considerando os critérios do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o especial, rito da competência do Tribunal do Júri.

III. Cite-se o acusado para responder à denúncia, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

IV. O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.

V. No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se o réu possui condições financeiras de se defender no processo. 

Em caso negativo, nomeio o d. Defensor Público desta Comarca para atuar 

em favor do réu hipossuficiente, devendo a Secretaria remeter os autos 

para a resposta à acusação na forma do art. 396-A do CPP.

VI. Determino à Secretaria deste juízo a juntada de informações de 

antecedentes do acusado extraída do Sistema Apolo.

VII. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação, 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

VIII. Proceda-se à correção do tipo atribuído à ação no Sistema Apolo.

IX. Ciência ao Ministério Público.

X. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 175365 Nr: 6978-44.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PCdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Ademais, a i. Defesa do custodiado não juntou aos autos qualquer 

documento que corrobore a afirmação de que o acusado tenha saúde 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 672 de 886



fragilizada, sendo que a idade por si só, não é sinônimo de problemas de 

saúde que inviabilizem a segregação cautelar do acusado.E o fato do 

denunciado não apresentar nenhum registro criminal em seu desfavor e 

apresentar predicados pessoais favoráveis, não são preponderantes 

para a concessão da liberdade provisória, pois o entendimento da 

jurisprudência pátria é no sentido de que “(...) Eventuais condições 

subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da 

prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da 

referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo 

Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 

11/03/2016).A Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso também possui o Enunciado Orientativo nº 43 

aduzindo que “as condições pessoais favoráveis não justificam a 

revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando 

presente o periculum libertatis”.É necessário mencionar que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente em seu art. 5º preconiza que nenhuma criança 

ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 

forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais. E o Poder Judiciário têm o dever de garantir a proteção 

devida ao infante, que nesse caso, têm como instrumento de efetivação 

dessa proteção a restrição da liberdade do denunciado.Assim, por todo o 

exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de JOSÉ 

VIEIRA NUNES, forte na doutrina da proteção integral da criança e do 

adolescente, emanada do art. 227 da Constituição Federal de 1988 e do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4º e 7º), que norteia todo 

ordenamento jurídico brasileiro e também pela gravidade concreta do delito 

que lhe é imputado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 158738 Nr: 12247-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Willian Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para vistas à defesa, para que apresente as 

alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 138998 Nr: 3249-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Soares Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da defesa para manifestar-se sobre a 

certidão do oficial de justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000923-60.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA VIRGILA DA COSTA (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência de conciliação designada para o dia 17 de outubro de 2018, às 

13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-68.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DE SOUZA FAVATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida para indicar as 

provas que pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001212-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SCATOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAIR LIMA BIANQUINI FILHO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação das partes do inteiro teor da sentença: "Vistos etc. CONVERTO 

o julgamento em diligência. Compulsando os autos, verifico a juntada de 

contestação por parte de apenas um dos reclamados, qual seja o Estado 

de Mato Grosso. Depreende-se ainda, que audiência de conciliação fora 

designada e realizada, com termo anexado aos autos no ID 14644553. No 

entanto, há petição do autor (ID 14473503), requerendo fosse certificado 

a citação da reclamada e ainda se houve o decurso do prazo para defesa, 

ressaltando o desinteresse pela audiência conciliatória, por se tratar de 

direitos indisponíveis, não sendo admitido a transação. Por tanto, rejeito o 

pedido formulado pelo requerido Município do Vale de São Domingos em 

audiência, quando a extinção do feito ante a ausência do autor. Em 

atenção aos princípios corolários de direito e que regem os Juizados 

Especiais, determino ainda a devolução do prazo de 05 (cinco) dias para 

que o Município de Vale de São Domingos apresente sua contestação. 

Mantenho a decisão liminar nos exatos termos proferidos (ID 14018736). 

Após, voltem os autos conclusos. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. "

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28812 Nr: 1317-62.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedreira Vitoria Ltda ME, Francielli Viecili, David 

Antonio Riva Viecili

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 Processo nº. 1317-62.2010.811.0014 (Código 28812)

VISTO,

Considerando que a parte exequente vem postergando o curso 

processual, requerendo por diversas vezes à suspensão do feito, sem 

que apresente manifestação que promova o regular prosseguimento desta 

ação.

 Deste modo, INDEFIRO o pedido retro, para o sobrestamento do feito.

Por fim, INTIME-SE a parte exequente para promover regular andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 27 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16499 Nr: 268-93.2004.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ponto Certo Utilidades Domésticas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugnéia Oliveira Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO TARASHIGUE OSHIRO 

JÚNIOR - OAB:9251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 Processo nº 268-93.2004.811.0014 (Código 16499)

VISTO,

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por PONTO CERTO 

UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, em face de HUGNÉIA OLIVEIRA FARIA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Desta feita, INTIME-SE a executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito que totaliza o valor de R$ 89.515,50 

(oitenta e nove mil quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos), 

conforme cálculo atualizado de fl. 556, sob pena de multa de 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, bem como honorários advocatícios a 

serem arbitrados no mesmo patamar (CPC, art. 523, § 1º).

CONSIGNE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

(CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens da devedora, quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT 27 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61741 Nr: 31-44.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Aguiar de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por JOÃO AGUIAR DE 

FREITAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 150 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 4155 Nr: 667-64.2000.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Adolfo Menezes Cathalat, José Carlos 

Rodrigues Cathalat, Eduardo Helmo Menezes Cathalá, Maria da Graça 

Menezes Cathala, Manoel Menezes Cathala, Herman Menezes Cathala, 

Maria da Luz Coutinho Cathala, Tercina Varanda Cathala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 VISTO,

CUMPRA-SE conforme determinado retro e no feito em apenso.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18745 Nr: 877-42.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Firmino Vital, Ana Maria de Jesus Vital, 

Oscar Firmino Vital, Adão Firmino Vital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4.747 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 314/314v.

Por conseguinte, considerando que regularizada a pendência 

anteriormente constatada, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para 

transferência dos valores depositados nos autos para as contas 

bancárias indicadas.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67825 Nr: 1093-51.2015.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Aguiar de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Araújo de 

Oliveira-Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 VISTO,

 CUMPRA-SE a sentença retro prolatada.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77064 Nr: 1985-86.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY L. MANFROI E CIA LTDA, DARCY LUIZ 

MANFROI, FÁTIMA BIGATON MANFROI, LUANA THAIS MANFROI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nocoladelli - OAB:MT17.980A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Denota-se que entre a data do protocolo da petição e a presente já 

transcorreram mais de 20 (vinte) dias, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

de dilação de prazo (fls. 37).

Por conseguinte, DETERMINO seja o exequente intimado para que, em 

cinco (05) dias, promova os atos necessários ao cumprimento da 

finalidade, sob pena de devolução da missiva ao juízo de origem.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71534 Nr: 1337-43.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 2ª Vara de Primavera do Leste-MT, 

Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Wagner França Tannure Filho, José 

Augusto Astutt Tennure

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:-MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário César Crema - 

OAB:MT- 3.873

 VISTO,

 Perlustrando os autos, vislumbra-se que a última avaliação realizada 

ocorreu em há mais de dois (02) anos, de modo a presumir a possível 

deterioração ou valorização do objeto ante o decurso temporal.

Aliás, o art. 873, do novel Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I – qualquer das partes arguir, fundamentalmente, a ocorrência de erro e 

avaliação ou dolo do avaliador;

II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou 

diminuição no valor do bem;

III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira 

avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III 

do caput deste artigo”.

Destarte, dessume-se que o caso dos autos se coaduna ao disposto no 

inciso II do sobredito dispositivo legal, mormente porque o decurso do 

tempo é intuitivo da valorização do bem imóvel contristado.

Posto isso, para elucidar a questão, DEFIRO o pedido de fls. 194/194v e, 

DETERMINO a realização de nova avaliação, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça elaborar laudo pormenorizado sobre as várias características do 

bem que possa influenciar em seu preço, bem como as fontes 

consultadas para a avaliação.

Após, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem acerca da avaliação, 

no prazo impreterível de cinco (05) dias.

Com a manifestação, ou havendo o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e 

VOLVAM-ME os autos conclusos para análise e deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18761 Nr: 797-78.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leles Regis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT, Silvana da Silva Toledo 

- OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por LELES REGIS DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 287 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80739 Nr: 1367-10.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos Parciais à Ação Monitória->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Menezes Cathala

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Gildemar Azevedo 

Pereira Filho - OAB:/BA nº 36.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:/MT - 16.691-A

 VISTO,

É cediço que os embargos monitórios serão opostos nos autos da ação 

principal, sendo despicienda atuação em apartado (exegese do art. 701, 

caput, do NCPC).

Destarte, CANCELE-SE a distribuição dos presentes e PROCEDA-SE à 

correta juntada da petição e documentos no feito correlato.

Após, INTIME-SE a parte embargada, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca dos embargos monitórios opostos, conforme 

previsto no artigo 702, § 5º do novo Código de Processo Civil.

Por derradeiro, CONCLUSOS para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61289 Nr: 976-65.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Maria Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por APARECIDA MARIA 

LOPES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 171 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 
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depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80543 Nr: 2168-91.2016.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Luiz Dalbem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Schmitt, Eliane Domingas Lopes 

Shmitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Pedrosa Neto - 

OAB:13763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por NERI LUIZ 

DALBEM em face de FERNANDO SCHMITT e outro, já qualificados nos 

autos.

Pois bem.

É cediço que para o início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do art. 510, 

do novel Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados, sob pena de 

homologação dos mesmos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64264 Nr: 753-44.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Rodrigues Soares dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, que deverá para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de honorários periciais 

(art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de honorários ou 

decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo impugnações, 

INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no prazo impreterível 

de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos da 

servidora, neste período, caso assim já não tenha sido procedido. 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a parte 

autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente requerido, 

para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 27 de Agosto de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60468 Nr: 169-45.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Francisca de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 Processo nº. 169-45.2012.811.0014 (Código 60468)

VISTO,

Considerando que o advogado anteriormente nomeado não foi localizado, 

bem como, a fim de resguardar o prosseguimento processual, DESTITUO 

sua nomeação e, desta forma, NOMEIO a advogada CRISTINA PORTO 

PEREIRA - OAB/MT - 15009/0 como advogada dativa do requerido, 

devendo esta ser intimada para, em 05 (cinco) dias, declinar nos autos se 

aceita a honrosa nomeação.

 Desde já, ARBITRO a dativa nomeado o valor de 05 URH a serem pagos 

pelo Estado de Mato Grosso.

 Por fim, INTIME-SE a advogada acima nomeada para especificar as 

provas que pretende produzir, justificando-as objetivamente, no prazo de 

10 (dez) dias, a serem contados a partir da aceita à referida nomeação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 27 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61231 Nr: 920-32.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 100/106.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28614 Nr: 1120-10.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Milta Pereira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença em que embora notificado o óbito 

da parte credora não foi realizada a devida sucessão processual, tendo o 

causídico postulante requerido o prosseguimento do feito para a cobrança 

dos honorários sucumbenciais e contratuais (fls. 133/133v).

De fato, a despeito da legitimidade autônoma para a execução dos 

honorários sucumbenciais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

perfilhou entendimento no sentido de que o advogado poderá destacar os 

valores de seus honorários contratuais para execução autônoma, 

diretamente em face da parte adversa (Precedentes: REsp nº 

1.095.975/RS; AgRg no REsp nº 970.497/RS; REsp nº 1.394.647/GO).

Assim, DEFIRO o pedido de fls. 133/133v e, via de consequência, 

DETERMINO a intimação do instituto executado para, querendo, 

manifestar-se nos autos sobre os cálculos de fls. 115/116, devidamente 

observado o contrato de fls. 134.

No mais, PROCEDA-SE às retificações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18847 Nr: 844-52.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Moreira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT, Walquiria Rodrigues 

Barreto - OAB:9452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 308.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 306/307 à conta bancária indicada às fls. 308, 

uma vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber 

valores e dar quitação (fls. 15).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65708 Nr: 1732-06.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Felipe de Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da prescrição 

virtual, e determino o prosseguimento do feito.Outrossim, considerando a 

oferta da proposta de suspensão condicional do processo pela 

representante do Ministério Público à fl. 62, designo audiência de proposta 

de suspensão condicional do processo para o dia12 de setembro de 2018, 

às 16h00min (MT).Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário Poxoréu – 

MT, 27 de agosto de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64951 Nr: 1229-82.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislan Antonio Garcia da Silva, Avenadio de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Yann Dieggo Souza Timóteo de 

Almeida - OAB:MT/12025

 Processo nº. 1229-82.2014.811.0014 (Código 64951)

VISTO,

CIENTE da certidão de fl. 231.

Deste modo, NOMEIO o advogado YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA - OAB/MT 12025, como defensor dativo do denunciado 

AVENÁDIO DE CARVALHO, devendo este ser intimado para, em 05 

(cinco) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação.

 Desde já, ARBITRO ao defensor nomeado o valor de 05 URH a serem 

pagas pelo Estado de Mato Grosso em razão da sua atuação no feito, 

conforme tabela da OAB/MT, devendo o dativo apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal de 10 (dez) dias.

Ademais, verifico que o denunciado GISLAN ANTÔNIO GARCIA DA SILVA 

era anteriormente assistido pela Defensoria Pública, bem como, 

considerando a suspensão dos trabalhos deste órgão nesta comarca, por 

tempo indeterminado, NOMEIO a advogada KAREN KELLY ROSSANATTO 

DOS SANTOS - OAB/MT 19204, como dativa do denunciado supracitado e, 

deste modo, ARBITRO o valor de 05 (cinco) URH a serem pagos pelo 

Estado de Mato Grosso, em razão da sua atuação no feito.

No mais, determino a intimação da advogada nomeada para que, em 05 

(cinco) dias, decline nos autos se aceita a honrosa nomeação.

Após, tornem os autos para as deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 27 de Agosto de 2018.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79056 Nr: 651-80.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de 

Primavera do Leste/MT., Du Pont do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Goellner, Ana Maria Goellner, 

Gustavo Goellner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 VISTO,

 Considerando que as partes formalizaram acordo, de tal modo que a 

finalidade da deprecata restou prejudicada, consoante informado pelos 

exequentes, DEVOLVA-SE a carta precatória ao juízo de origem, com as 

nossas homenagens.

Baixas e anotações de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22654 Nr: 99-04.2007.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durvalina Pereira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento complementar de sentença promovido por 

APARECIDA VOINE DE SOUZA NÉRI em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ao argumento de que existe verba honorária 

sucumbencial pendente de satisfação.

Destarte, RECEBO o cumprimento de sentença complementar de fls. 

143/145 e, DETERMINO seja o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução complementar, no prazo de 30 (trinta) dias, na 

forma que alude o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer 

acompanhar do petitório e demais documentos necessários.
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Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

PROCEDA-SE às retificações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28628 Nr: 1134-91.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Henrique da Silva, Francisco Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Reveriego Correia - 

OAB:256111/SP, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIMEM-SE as partes para, no prazo legal, manifestarem acerca do 

relatório do estudo social de fls. 121/126.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28029 Nr: 534-70.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva da Silva Rabelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesiel de Oliveira - OAB:21898, 

Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 É cediço que o ônus de apresentar cálculos de atualização da dívida 

exequente pertence ao credor, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de fls. 

116 e, por conseguinte, DETERMINO seja a advogada peticionante intimada 

para, querendo, em 10 (dez) dias, formalizar pedido de cumprimento de 

sentença instruído com memorial atualizado do débito.

Sem prejuízo, PROCEDA-SE às atualizações referentes a nova advogada 

da parte autora.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60769 Nr: 466-52.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amilton Matilde Sales, JOAQUIM MATILDES FILHO, 

Virlane Matilde Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Micella Millena Rodrigues 

Ferreira - OAB:14634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por AMILTON MATILDE 

SALES e outros em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 308 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24215 Nr: 1448-42.2007.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neri Luiz Dalbem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Schmitt, Eliane Domingas Lopes 

Schimitt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Pedrosa Neto - 

OAB:13763/MT, Maristela Claro Allage - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edésio Soares Araujo Junior 

- OAB:6824, Rodolfo Wilson Martins - OAB:5.858

 VISTO,

 CUMPRA-SE a decisão retro.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63066 Nr: 1261-24.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Severina de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por 

MARIA SEVERINA DE BARROS em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, ambos devidamente qualificados nos autos.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Ainda, CONCEDO o efeito suspensivo, porquanto este ser inerente ao 

procedimento seguido nestes autos.

Destarte, INTIME-SE a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, 

responder à presente impugnação.

Após, CONCLUSOS para análise e decisão.

Antes, contudo, PROCEDA-SE a conversão do tipo de procedimento, 

atentando-se, a Sra. Gestora, que a parte exequente é a autarquia 

previdenciária (INSS).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80352 Nr: 1199-08.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Durvalino Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO a emenda da inicial.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC 

art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.

Observe-se o disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da 

CNGC/MT, se necessário.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80338 Nr: 1194-83.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, verifica-se que embora haja divergência entre os nomes da 

requerente e da titular da unidade consumidora dos serviços de energia 

elétrica (fls. 45), os CPFs constantes nos autos são correlatos.

Destarte, RECEBO a emenda da inicial.

Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos 

do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC 

art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.

Observe-se o disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da 

CNGC/MT, se necessário.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65769 Nr: 1780-62.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisdete Parreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Laete Pereira da Silva - 

OAB:OAB/MT 16.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 142/143.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70014 Nr: 455-81.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odália Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 115/120.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72872 Nr: 2091-82.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Boaventura de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 105/110.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63215 Nr: 1389-44.2013.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Processo nº 1389-44.2013.811.0014 (Código 63215)

VISTO,

ACOLHO a impugnação, uma vez que a proposta de honorários esta em 

dissonância a razoabilidade e com a tabela de honorários do conselho de 

classe respectivo.

Deste modo, como via de consequência, DESTITUO a empresa outrora 

nomeada e, assim, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, que deverá para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de honorários periciais 

(art. 465, § 2º, do NCPC).

 Apresentada a proposta de honorários ou decorrido o prazo sem 

manifestação, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem quanto aos 

mesmos.

 Após, não havendo impugnações, INTIME-SE, desde já, o Estado para 

juntar aos autos, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura 

do cargo da parte autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, 

no período de 11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos da servidora, neste período, caso assim já 

não tenha sido procedido.

 INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC.

 Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, 

INTIME-SE o ente requerido, para efetuar o pagamento da perícia.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 27 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66355 Nr: 297-60.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, que deverá para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de honorários periciais 

(art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de honorários ou 

decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo impugnações, 

INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no prazo impreterível 

de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos da 

servidora, neste período, caso assim já não tenha sido procedido. 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a parte 

autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente requerido, 

para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 27 de Agosto de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66419 Nr: 340-94.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Sol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, que deverá para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de honorários periciais 

(art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de honorários ou 

decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo impugnações, 

INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no prazo impreterível 

de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos da 

servidora, neste período, caso assim já não tenha sido procedido. 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a parte 

autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente requerido, 

para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 27 de Agosto de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78519 Nr: 401-47.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoela Felix dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 02 de outubro de 2018, às 15h00min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78769 Nr: 530-52.2018.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delvira Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorrane Moreira Martins dos 

Santos - OAB:20687/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo como ponto controvertido a condição de dependência da autora em 

relação ao de cujus, para tanto, defiro a produção de provas testemunhal, 

depoimento pessoal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.DESIGNO a data de 02 de outubro 

de 2018, às 14h30min, para realização da audiência de instrução. Nos 

termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos advogados 

para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para que as 

tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63205 Nr: 1379-97.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcionilia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, que deverá para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de honorários periciais 

(art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de honorários ou 

decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo impugnações, 

INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no prazo impreterível 

de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos da 

servidora, neste período, caso assim já não tenha sido procedido. 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a parte 

autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente requerido, 

para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 27 de Agosto de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64224 Nr: 723-09.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesa de Araújo Ferreira Gimenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, que deverá para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de honorários periciais 

(art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de honorários ou 

decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo impugnações, 

INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no prazo impreterível 

de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos da 

servidora, neste período, caso assim já não tenha sido procedido. 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a parte 

autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente requerido, 

para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 27 de Agosto de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63082 Nr: 1277-75.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helton Claudio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, que deverá para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de honorários periciais 

(art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de honorários ou 

decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo impugnações, 

INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no prazo impreterível 

de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos da 

servidora, neste período, caso assim já não tenha sido procedido. 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a parte 

autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente requerido, 

para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 27 de Agosto de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75082 Nr: 1094-65.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neurisvaldo Francisco Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendência de Previdência do Estado de 

Mato Grosso, Município de Poxoréu - MT, Câmara Municipal de 

Poxoréu-MT., INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, 

Poxoréu-Previ - Fundo de Previdência dos Servidores do Município

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT, Maiara Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 

23703/O, WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por NUERISVALDO 

FRANCISCO PEREIRA em face da sentença prolatada às fls. 547/250V, 

alegando a ocorrência de contradição e omissão no decisum (fls. 

251/252).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 253).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 
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de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

Ainda assim, os declaratórios opostos cingem-se à matéria sobejamente 

analisada por ocasião da prolação da sentença, culminando na parcial 

procedência da ação, sagrando-se a requerida na maior sucumbência, 

motivo porque apresentou os presentes embargos.

Registra-se que o decisum objurgado apreciou a matéria arguida como 

omissa pelo embargante, jungindo, inclusive, contemporânea 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (fls. 290).

Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na sentença 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, 

devendo a parte embargante, caso queira, obter modificação do decisum 

por meio de outra via, que não a ora intentada.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos declaratórios, 

contudo, NEGO-LHES provimento, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70290 Nr: 606-47.2016.811.0014

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Estado de Mato Grosso S/A - 

BEMAT, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (SEFAZ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no art. 485, inciso IV, do novel Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, tendo em 

vista a perda superveniente do objeto.Consequentemente, CONDENO a 

embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, porém, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, eis que beneficiária 

da gratuidade de justiça.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações de praxe.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64178 Nr: 683-27.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Conceição de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Afonso Pereira de Jesus, Antônio Marcos 

Zibertti Kufner, Guará Tur

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Manoela Dióz Sena - 

OAB:14.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Código. 64178

DECISÃO

VISTOS,

Ante o teor da Portaria nº. 779/20178/DPG, publicada no dia 22/08/2017, 

suspendendo o atendimento do núcleo da Defensoria Pública desta 

comarca, por prazo indeterminado, bem como, tendo em vista que os 

requeridos foram devidamente citados via Edital, contudo, permaneceram 

inertes, razão pela qual, NOMEIO a advogada KAREN KELLY 

ROSSANATTO DOS SANTOS - OAB/MT 19204, como curadora especial 

dos requeridos JOSÉ AFONSO PEREIRA DE JESUS, ANTONIO MARCOS 

ZIBERTTI KUFNER, GUARÁ TUR, devendo essa ser intimada para, em 

cinco (05) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa nomeação, caso 

em que o prazo para a providência imperiosa começará a fluir.

Desde já, fixo honorários advocatícios à advogada acima nomeada, no 

valor mínimo de 03 (três) URH, conforme tabela de honorários advocatícios 

do Conselho Seccional da OAB/MT.

INTIME-SE a advogada nomeada.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 15 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69540 Nr: 198-56.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Processo nº: 198-56.2016.811.0014 (Código 69540)

Vistos em correição.

Ante a impossibilidade de citar o executado pessoalmente, cite-o, via 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que se considere realizada a 

citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo 

Civil.

Após, em caso de inércia da parte executada no prazo previsto no artigo 

335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o DR. LUIS AUGUSTO 

PEREIRA DA SILVA - OAB/MT 19.5465, advogado atuante na comarca, 

para atuar na defesa dos interesses do requerido.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar 

contestação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o artigo 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da OAB).

Por fim, em observância ao item 25.1, da Tabela IX, Anexo II da Resolução 

nº96/2007 do Conselho Seccional de Mato Grosso, da Ordem dos 

Advogados do Brasil, atualizada em fevereiro de 2017, fixo os honorários 

advocatícios no importe de 06 (seis) URH.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 31 de outubro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69540 Nr: 198-56.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 Processo nº: 198-56.2016.811.0014 (Código 69540)

Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 46.

 Expeça-se novo mandado para tentativa de citação do requerido, 

observando o endereço indicado à fls. 39.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 20 de junho de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 64178 Nr: 683-27.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Conceição de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Afonso Pereira de Jesus, Antônio Marcos 

Zibertti Kufner, Guará Tur

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Manoela Dióz Sena - 

OAB:14.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 
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DOS SANTOS - OAB:19204/O

 C E R T I D Ã O

ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial em substituição legal, lotada 

na Segunda Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado 

de Mato Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

Poxoréu/MT, 31 de maio de 2017.

Rosely Lopes de Araújo

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 64178 Nr: 683-27.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Conceição de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Afonso Pereira de Jesus, Antônio Marcos 

Zibertti Kufner, Guará Tur

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Manoela Dióz Sena - 

OAB:14.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 C E R T I D Ã O

ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial em substituição legal, lotada 

na Segunda Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado 

de Mato Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 15 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

Poxoréu/MT, 3 de abril de 2017.

Rosely Lopes de Araújo

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 78215 Nr: 250-81.2018.811.0014

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Lopes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Diante do exposto, DENEGO a segurança pleiteada, uma vez que não 

houve violação ao direito líquido e certo da parte impetrante e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais, como autoriza o artigo 10, XXII da Constituição Estadual e 

sem honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade impetrada, nos 

termos do artigo 13 da citada Lei.P.R.I.Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28754 Nr: 1259-59.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscilene Rosa de Sousa Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:/MT - 9.237, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:/MT. 8.934, Pedro 

Paulo Peixote da Silva Junior - OAB:12+007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 28754

VISTO,

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em que a ISNTITUIÇÃO 

EDUCACIONAL MATOGROSSENSE – IEMAT pugna para que sejam 

realizadas restrições de veículos em nome da executada JUSCILENE 

ROSA DE SOUSA ARAUJO, CPF: 666.977.601-25, eis que a parte 

exequente é impossibilitada de fazer buscas ou obter informações acerca 

de possíveis veículos em nome da executada, conforme o petitório de fls. 

177/179.

Pois bem.

No tocante ao requerimento da parte exequente, o Conselho Nacional de 

Justiça instituiu o Sistema Renajud, com vista a implementar “Restrições 

Judiciais de Veículos Automotores”, conforme dispõe o art. 2° do 

respectivo Regulamento:

 “Art. 2º O Sistema RENAJUD versão 1.0 é uma ferramenta eletrônica que 

interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens 

judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos 

automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores – RENAVAM.”

Diante do exposto, DETERMINO a constrição judicial de veículos existentes 

em nome da executada JUSCILENE ROSA DE SOUSA ARAUJO, CPF: 

666.977.601-25, junto ao DETRAN via sistema Renajud, suficiente para 

garantia do débito, bem como oficie-se nos termos retro declinados.

Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação das constrições acima deferidas por meio do sistema Renajud.

Ainda, RESSALVA-SE que o constrito veículo já possui constrição 

anterior, decorrente de alienação fiduciária.

 Após, o cumprimento, independentemente do resultado INTIME-SE a 

fazenda exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu-MT, 27 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60419 Nr: 121-86.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edenir Rocha Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisely Araujo - OAB:13060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Beatriz Bergamini 

Cavalcante Gomes Coelho - OAB:OAB/RJ 084111, Gustavo Goulart 

Veneranda - OAB:81329/MG, Ilza Regina Defilippi Dias - OAB:OAB/SP 

27.215, Nelson Luiz Nouvel Alessio - OAB:OAB/SP 61713, Patricia 

Rocha de Magalhães Ribeiro - OAB:OAB/MG 71.822, Rodrigo Pouso 

Miranda - OAB:- MT 12.333, Viviane Aguiar - OAB:MG 77.634

 Código: 60419

DESPACHO

VISTO,

Ante teor da certidão de fl. 333, AGUARDE-SE o Julgamento do recurso de 

Agravo de Instrumento pelo Tribunal Regional Federal da 1ª região.

Após, com retorno dos autos, INTIME-SE as partes para manifestarem.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 27 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63201 Nr: 1375-60.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Marisalva Vieira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Estadual - 

OAB:

 , sobretudo, se já havida a incorporação desta diferença em ocasião 

oportuna, consoante alegada a fazenda executada.Deste modo, NOMEIO 

para a realização da perícia contábil, o perito MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, marciocontador@gmail.com, que deverá para apresentar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proposta de honorários periciais (art. 465, § 2º, 

do NCPC). Apresentada a proposta de honorários ou decorrido o prazo 

sem manifestação, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem quanto 

aos mesmos. Após, não havendo impugnações, INTIME-SE, desde já, o 

Estado para juntar aos autos, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos da 

servidora, neste período, caso assim já não tenha sido procedido. 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a parte 

autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente requerido, 

para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 27 de Agosto de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 14708 Nr: 3539-47.2003.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Rodrigues Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456/MT

 Código: 14708

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

em face de RUBENS RODRIGUES ROCHA, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, verifica-se que a fazenda exequente informou o 

adimplemento total do crédito tributário, postulando, assim, pela extinção 

da presente execução fiscal (fl. 76).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme relato alhures, houve a satisfação integral da dívida que seu 

ensejo ao ajuizamento desta execução fiscal, de tal sorte que a fazenda 

credora postula a extinção do feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, com 

resolução de mérito, haja vista o pagamento do crédito tributário.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 27 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69862 Nr: 389-04.2016.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Rodrigues Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 69862

DESPACHO

VISTO,

Considerando que os autos principais foram julgados extintos, ante o 

adimplemento da dívida, deixo de receber o recurso de apelação 

interposto pela fazenda pública Estadual.

Assim, certificado o transito em julgado da referida sentença, 

ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 27 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66445 Nr: 361-70.2015.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rejane Regenold

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhoney Pedro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER FERNANDES - OAB:8343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66445

DESPACHO

VISTO,

 Diante do petitório de fl. 78, DETERMINO seja cumprido integralmente a 

decisão de fl. 95, expedindo-se os respectivos alvarás.

Após, DETERMINO seja dado vistas à fazenda Estadual para 

manifestar-se sob os documentos de fls. 89/92.

Com o retorno dos autos, INTIME-SE a Inventariante para que promova o 

regular prosseguimento do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 27 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73951 Nr: 510-95.2017.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes da Silva, Manoel Cândido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Jennyfer Ferreira Bathemarque - 

OAB:MT/23259/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pretendido ALVARÁ, autorizando os requerentes MARIA 

DE LOURDES DA SILVA e MANOEL CÂNDIDO DA SILVA V. NEQUINHA, a 

receber 50% (cinquenta por cento) para cada, dos valores depositados 

junto à Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS e PIS.Sem custas e 

despesas processuais, dada a concessão dos benefícios da justiça.Deixo 

de fixar honorários advocatícios, porquanto o feito é de jurisdição 

voluntária e não houve resistência à ordem judicial pelas instituições 

apontadas na exordial.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades 

legais.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 24 de agosto de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77489 Nr: 2234-37.2017.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Evanice Rodrigues Alves, Flavia Rodrigues 

Vetorasso, Renato Rodrigues Alves, Suzi Rodrigues Alves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Rodrigues Alves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, REMOVO do cargo de inventariante a Sra. FLAVIA 

RODRIGUES VETORASSO, e nomeio, pois, para exercer o respectivo 

múnus a sucessora CARMEM SILVIA RIBEIRO, devidamente qualificada 

nos autos, o qual deverá prestar compromisso, em 05 dias.DA EXPEDIÇÃO 

DE ALVARÁ PARA AUTORIZAR A REGULARIZAÇÃO DA VENDA DE 

GADOS Assim, DEFIRO o pedido e determino a expedição do pretendido 

ALVARÁ, autorizando a inventariante CARMEM SILVIA RIBEIRO a alienar 

63 cabeças de bezerros, registrados em nome do falecido. EXPEÇA-SE o 

respectivo alvará, condicionada a prestação de compromisso da 

inventariante ora nomeada e INTIME-A a requerente para prestar contas 

no prazo de 10 dias, sob pena de devolução dos valores e demais 

cominações legais.DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA FAZENDA 

ESTADUAL Assim, INTIME-SE a inventariante para que junte ao processo a 

GIA de apuração do imposto ou declaração de isenção, se for o caso, 

preenchendo os formulários próprios que são obtidos junto a SEFAZ/MT 

na gerência do ITCMD, no prazo de 15 dias.INDEFIRO o pedido de 

acionamento do Sistema Bacenjud e Renajudh, com escopo de encontrar 

bens em nome do inventariado, eis que não é de alçada do Poder 

Judiciário fazer tal consulta, devendo a Fazenda Pública Estadual 

diligenciar por meio de seus próprios mecanismos.Com a juntada do GIA, 

dê-se vistas ao peticionante de fl. 390 para manifestar-se.DO PEDIDO 

FORMULADO PELA UNIÃO Assim, INTIME-SE a inventariante para que 

informe o CPF dos sucessores Maria Evanice Rodrigues Alves, Suzi 

Rodrigues Alves Barboza e Renato Rodrigues Alves, no prazo de 10 

dias.Após, dê-se vistas ao peticionante de fl. 363 para 

manifestar-se.OUTRAS CONSIDERAÇÕESa)Certifique o decurso de prazo 

para manifestação do Município;b)Certifique o cumprimento integral do 

despacho de fl. 24 e caso negativo, expeça-se o necessário.c)OFICIE-SE 

os Bancos PRIMACREDI e BRASIL para que informem a existência de 

valores na conta bancária do de cujos. Após, intimem-se os sucessores 

para manifestarem-se sob o pedido de levantamento deles formulado pela 

inventariante.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63305 Nr: 1466-53.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediney de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Código: 63305

VISTO,

 Considerando que a Procuradoria Estadual está confeccionando os 

cálculos de liquidação em procedimento análogos movidos em face da 

municipalidade requerida, visando promover a celeridade processual bem 

como a economia dos cofres públicos, REMETAM-SE os autos ao 

mencionado órgão, a fim de que manifeste a possibilidade de tal 

desiderato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 27 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69762 Nr: 330-16.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Medeiros do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Processo nº 330-16.2016.811.0014 (Código 69762)

VISTO,

Cuida-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em desfavor de ANTONIO MEDEIROS DO NASCIMENTO, qualificados nos 

autos.

Analisando o feito, verifico que a fl. 27 fora recebida a denúncia, bem 

como, determinada a citação do acusado. Por conseguinte, realizada a 

citação, o mesmo informou que não possuía condições de constituir um 

advogado, modo pelo qual, fora lhe nomeado advogado dativo e, assim, 

realizada a devida apresentação da resposta à acusação, conforme fls. 

31/34.

Pois bem.

Considerando que não há preliminares a serem analisadas, DESIGNO a 

data de 12 de Setembro de 2018, às 15h30min (MT) para a realização de 

audiência de Instrução e Julgamento.

 INTIMEM-SE, as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

INTIME-SE o acusado, cientificando-o da presente audiência.

DEPREQUE-SE, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

DÊ-SE CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 27 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26952 Nr: 936-88.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias Oliveira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM Máquinas e Equipamentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hebert Moreira Lima - 

OAB:13457-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucélia Cury - OAB:97.077/SP, 

Nelson José Daher Cornetta - OAB:45.105/SP

 Código: 26952

VISTO,

Ante a devolução da carta precatória expedida, intime-se o exequente, 

para no prazo legal, manifestar requerendo o que entender lhe seja de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos do artigo 

485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 27 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81443 Nr: 2167-78.2018.811.0033

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTORIO DE 2° OFICIO DE NOTAS E 

REGISTRO CIVIL DE S.J.R.C, ADRIANO KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.2.2 (CNGC/MT, item 
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6.16.7.3), impulsiono estes autos para intimar a parte requerente para 

manifestar no prazo legal.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79173 Nr: 1145-82.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PIETROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1145-82.2018.811.0033

Cód. 79173

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR 

promovida por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de RICARDO 

PIETROSKI, todos suficientemente qualificados nos autos.

À fl. 43 a parte autora requereu a desistência da ação com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Considerando que a relação processual não triangularizou, não há 

nenhum óbice quanto ao deferimento do pedido de desistência.

 Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Levanta-se eventuais penhoras e/ou quaisquer outros atos constritivos 

porventura efetuados nos autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 21 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68217 Nr: 3538-48.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CESAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 PROCESSO: 3538-48.2016.811.0033

CÓDIGO: 68217

REQUERENTE: MARCELO CESAR MEDEIROS

REQUERIDO: JOÃO PEDRO RODRIGUES

DESPACHO

 Vistos.

Defiro o pleito formulado pelo perito nomeado, pelo prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, cumpra-se a decisão de fl. 302/307 – tópico 2.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 21 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 1670 Nr: 227-45.1999.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA FRANCISCHINI FILHO, 

FERNANDO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ZANZARINI NETTO - 

OAB:9340/PR, MARIA LUCIA ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO 

DALARME - OAB:18606/PR

 Autos nº 227-45.1999.811.0033

Cód. 1670

Vistos.

Intimem-se as partes acerca da data, hora e local apresentados pelo perito 

às fls. 312/313.

No mais, cumpra-se, integralmente, a decisão de fls. 280/281.

Cumpra-se.

 São José do Rio Claro – MT, 21 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74064 Nr: 2964-88.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME CABRAL DONHA, VLADIMIR 

CABRAL DONHA, MARIA APARECIDA DA SILVA DONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2964-88.2017.811.0033

CÓDIGO: 74064

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: GUILHERME CABRAL DONHA E OUTROS.

DESPACHO

 Vistos.

O pleito de fl. 51 resta prejudicado, considerando o retorno dos Avisos de 

Recebimento demostrando a citação, por carta, positiva dos executados, 

consoante se verifica às fls. 48 e 50, sendo desnecessária, portanto, a 

expedição de CP para esse fim.

Assim, determino a secretaria que certifique eventual decurso de prazo 

dos executados.

 Após, intime-se o exequente a requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 21 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68600 Nr: 189-03.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAREZ FOELLMER RAMBO, GLORIA ESTELA 

MENDONZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Soluções Integradas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA CRISTINA 

BARBOZA SLEDER - OAB:15120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 Visto,

Compulsando os autos, possível verificar que apenas o embargante 

protestou pela produção prova pericial contábil, conforme se vê nas 

petições de fls. 216 e 217/218.

 Assim, defiro o pedido de fls. 226/227.

Logo, chamo o feito à ordem para retificar a decisão de fls. 222/223, 

determinando que os honorários periciais deverão ser suportados, 

integralmente, pelos embargantes, já que apenas eles protestaram pela 

prova pericial. Inteligência do art. 95, caput, do CPC.

 Mantida, no mais, a decisão de fls. 222/223, na forma que se encontra 

lançada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 289 Nr: 92-72.1995.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ WOJTOWICZ, LICÉRIA GENRO WOJTOWICK, RUI 

CHISTOFOLLI, IVONETE CHISTOFOLLI, LUIZ MUNARETTO, JOACIR RENAN 

DE AZEVEDO, PRIMO CANOVA SOBRINHO, ROSANA DELIRES CANOVA 

DE AZEVEDO, NEUZA TEREZINHA MACHADO, ANA NERI CANOVA, DENIS 

CANOVA, ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINOFORTE IMÓVEIS ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO LTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4.415/MT, HEITOR CORREA DA ROCHA - OAB:4546/MT, 

JOÃO VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, RUBIMAR 

BARRETO SILVEIRA - OAB:3640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Maria da Silva - 

OAB:12643

 Visto.

Determinada a restauração da matrícula n.º 31.161 (fls. 994), foi informado 

que o cumprimento da ordem poderá ensejar a duplicidade de imóveis, vide 

ofício de fls. 999-v/1000.

Determinou-se, assim, a intimação do interessado Clovis Canova para se 

manifestar. Contudo ele não foi localizado no endereço declinado nos 

autos (fls.1.003). Todavia, conforme se vê na petição de fls. 757/758, ele 

possuiu advogado constituído nos autos. Logo, promova-se sua intimação 

acerca do teor do ofício supramencionado por meio de seu advogado.

Sem prejuízo, considerando o teor do ofício n.º 698 de fls. de fls. 

999-v/1000, solicite-se informações do Cartório de Registro de Imóveis do 

Município de São José do Rio Claro/MT.

 Ainda sobre o ofício supramencionado, diga a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Em seguida, tornem-se os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73927 Nr: 2888-64.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILAERCIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 PROCESSO: 2888-64.2017.811.0033

CÓDIGO: 73927

REQUERENTE: ILAERCIO RODRIGUES DA SILVA

EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A

DECISÃO

 Vistos.

Para verificação quanto à eventual incapacidade da parte autora, 

determino a realização de perícia.

Para tanto nomeio MASSAO PAULO WATANABE, médico, CRM-MT 1717, 

com consultório situado à Rua São Jorge, nº 640, Centro, nesta cidade e 

comarca de São José do Rio Claro, como perito judicial e determino, caso 

aceite o encargo, que apresente proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias, cientificando-o que em razão de os requerentes serem 

beneficiários da justiça gratuita, os honorários periciais deverão ser 

arcados, ao final, pelo vencido, nos termos do artigo 11 da Lei nº 

1.060/1950.

Concedo o prazo de 15 dias, contados da data designada para o início da 

perícia, para o Sr. Perito apresentar o laudo pericial, devendo responder 

aos quesitos formulados pelas partes, em 5 (cinco) dias da intimação 

desta decisão, bem como aos seguintes quesitos do Juízo:

a) O autor sofreu acidente de veículo?

b) Se positivo, deste acidente resultou-se incapacidade permanente, ainda 

que parcial?

c) Se parcial, qual o percentual da incapacidade e que membro foi atingido, 

conforme tabela DPVAT?

O perito poderá retirar os autos do cartório para elaboração do mesmo, 

por este período.

 Em seguida, intimem-se as partes sobre o laudo e providenciem, 

querendo, parecer de seus assistentes, em 10 dias, independente de 

nova intimação.

 Após, venham-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21471 Nr: 1317-73.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON RIBEIRO DO NASCIMENTO, ESPÓLIO 

DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, ELI DOS SANTOS SALGADO - OAB:11232/MT, 

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13.477-A, MARCOS ROBERTO 

MANRIQUE - OAB:10922/MT

 Autos nº 1317-73.2008.811.0033

Cód. 21471

Vistos.

Visando uma forma mais célere para a resolução dos conflitos, como 

também visando a pacificação social defiro o pedido formulado pela 

requerente e determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, consoante disposto nos §§ 2º e 3º do 

artigo 3º e 334, ambos do Código de Processo Civil, para designação de 

sessão de conciliação/mediação.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75049 Nr: 3444-66.2017.811.0033

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Pauta do Tribunal do Júri ME108

Sessão:

Dia:

Horas:

Data2:

Dados do Processo:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50324 Nr: 2168-73.2012.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2168-73.2012.811.0033

Cód. 50324

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE promovida por 

BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL em desfavor de 

ABATEDOURO TRÊS IRMÃOS LTDA, devidamente qualificados nos autos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 687 de 886



Intimada, a parte autora, tanto pessoalmente, quanto por meio de seu 

procurador constituído, estes permaneceram inertes, sem providenciar o 

necessário ao regular andamento do processo.

Entrementes, decorrido o prazo da intimação, o autor não promoveu o 

regular andamento do feito, sendo caso, portanto, de adotar-se a 

providência prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Traçadas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu os atos e diligências 

que lhe competiam, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72047 Nr: 2204-42.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239.437/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055/SP

 Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Restituição 

de Indébito proposta por ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE em 

desfavor do Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para fins de:a) determinar que a correção 

monetária seja BTNF (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a 

março de 1990, no que concerne Cédulas Rurais Pignoratícias 

Hipotecárias nº 89/00363-2, 89/00295-4 e 88/00221-7; b) limitar da 

cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) 

ao ano; e c) que a devolução dos valores pagos a maior pela parte 

requerente dependerá de liquidação de sentença, na forma simples, com 

atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC a partir do efetivo desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, devido a partir da citação.Considerando que a parte autora decaiu 

em parte mínima de seus pedidos, condeno o Requerido ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação atualizado, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, 

bem como ao pagamento das custas processuais. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56188 Nr: 1753-22.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIO ARTIGA, LUIZ CARLOS FONTOURA ARTIGAS, 

CELSO ARTIGAS, REGINALDO ARTIGAS, VALDINEIS DO CARMO 

ARTIGAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKESHI TAKANO, RIO MÉDICA 

ASSISTENCIAL S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON TADEU LAMIM - 

OAB:16012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10.390/MT, MATEUS DE OLIVEIRA CAMARGO - 

OAB:10390-A/MT

 PROCESSO: 1753-22.2014.811.0033

CÓDIGO: 56188

REQUERENTE: ERCÍLIO ARTIGA E OUTROS

REQUERIDO: TAKESHI TAKANO E RIO MÉDICA ASSISTENCIAL S/C LTDA

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55976 Nr: 1588-72.2014.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILTON CARDOSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1588-72.2014.811.0033

CÓDIGO: 55967

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

REQUERIDO: RAILTON CARDOSO BARBOSA

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25337 Nr: 2569-77.2009.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL HELENA BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Edivino Luft - 

OAB:oab/mt 13.265, Sérgio Marcos Lermen - OAB:8052/MT

 PROCESSO: 2569-77.2009.811.0033

CÓDIGO: 25337

REQUERENTE: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

REQUERIDO: RAQUEL HELENA BRIANTE

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25335 Nr: 2567-10.2009.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE, RAQUEL 

HELENA BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284/MT, Sérgio Marcos Lermen - OAB:8052/MT

 Logo, inconteste a possibilidade de penhora relativo aos direitos do 

veículo alienado fiduciariamente, motivo pelo qual INDEFIRO o pleito 

formulado pela executada, ficando, desde já, DEFERIDA a penhora de tais 
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direitos em favor da exequente.Sem prejuízos, DEFIRO o pleito formulado 

pelo exequente à fl. 123, para o fim de determinar a expedição de ofício à 

instituição BV FINANCEIRA SA determinando a apresentação, no prazo de 

10 (dez) dias, do saldo devedor do contrato de alienação fiduciária do 

automóvel HYUNDAI SANTA FÉ, ano 2010/2011, cor preta, RENAVAM 

00323313027, placa NJT3262, da devedora fiduciante, ora 

executada.Postergo, por hora, a análise do pleito de remoção do veículo 

em favor do exequente.Sobre a informação de fl. 126, manifeste-se o 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se.São José do Rio Claro 

– MT, 23 de agosto de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23685 Nr: 908-63.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A, AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELISEU JOSE 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11785, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6525, RONIMARCIO 

NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSE CARVALHO 

DA SILVA - OAB:3563-A/MT

 PROCESSO: 908-63.2009.811.0033

CÓDIGO: 23685

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80170 Nr: 1620-38.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO DOSWALDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que retire nesta secretaria a Certidão Expedida 

para fins do art. 828 do CPC, bem como no prazo de 10 (dez) dias 

concretize a devida averbação, conforme despacho de fls. 81. Intimo-o 

também para que se manifeste acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça às fls.84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68634 Nr: 202-02.2017.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ROBERTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE DOS SANTOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heloizio Oliveira silva - 

OAB:21011/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as informações de fls. 156, intimo a parte autora para que 

apresente, no prazo legal, pagamento das custas de distribuição no juízo 

deprecado de Santa Izabel do Avaí-PR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77020 Nr: 252-91.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALEXANDRE BRIANTE, JULIO CEZAR 

BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHANYLEYNE FURLAN SORTI - 

OAB:23741/O, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 Intimo a defesa do réu Júlio Cézar Briante, para que no prazo legal 

apresente alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20487 Nr: 336-44.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 108. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18784 Nr: 550-69.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 135. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24497 Nr: 1755-65.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÉSIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 145. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71254 Nr: 1827-71.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTALUM - ARTES EM ALUMINIO LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYRYAN SAPUCAHY LINS - 
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OAB:83.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente impugnação 

acerca da manifestação de fls. 93/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29379 Nr: 128-55.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACILINO ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado às fls. 130. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53640 Nr: 3171-29.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B/MT

 Autos nº 3171-29.2013.811.0033

Cód. 53640

Vistos.

Intime-se o exequente a promover o regular prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54605 Nr: 450-70.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI APARECIDA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Autos nº 450-70.2014.811.0033

Cód. 54605

Vistos.

Tendo em vista que eventual acolhimento dos embargos opostos implicará 

na modificação da decisão embargada, intimem-se o embargado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, com fundamento no artigo 1023, 

§2º, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízos, apensem-se os autos cód. 29074 aos presentes autos, 

consoante determinado na decisão saneadora de fl. 344.

Após, voltem conclusos para decisão.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73164 Nr: 2617-55.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DOMINGOS PIERDONA, MAGALI POZZAN 

PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO PIACENTINI 

- OAB:7170B/MT

 Autos nº 2617-55.2017.811.0033

Cód. 73164

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

05 (cinco) dias, justificando a pertinência delas, sob pena de 

indeferimento.

Após, voltem conclusos para prolação do despacho saneador ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61714 Nr: 2590-43.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLP, SDPP, SDP, MPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12.198-B

 PROCESSO: 2590-43.2015.811.0033

CÓDIGO: 61714

REQUERENTE: AGROVERDE AGRONEGÓCIO E LOGÍSTICA LTDA

REQUERIDO: FERNANDES LUIZ PESSATO E OUTROS.

DESPACHO

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fl. 212.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30580 Nr: 1335-89.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SILIS DIAS, RONE SILIS DIAS, ROSILEIA SILIS 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/DF 29.208, Erika Figueiredo Kumuchian - 

OAB:7.946/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 PROCESSO N: 1335-89.2011.811.0033

 CODIGO: 30580

REQUERENTES: RODRIGO SILIS DIAS E OUTROS

REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E 

OUTRO.

DECISÃO

Vistos,

Às fls. 452/456 as partes apresentaram transação celebrada entre elas 

noticiando composição amigável e requerem a homologação do acordo e a 

suspensão do processo, para ulterior extinção quando de seu integral 

cumprimento.

RELATEI
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FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido comporta total deferimento

As partes encontram-se devidamente representadas não havendo óbice 

ou qualquer irregularidade que impeça a homologação do acordo firmado 

entre elas, ao contrário, há permissão no sistema vigente, inclusive para 

gerar título executivo judicial, nos termos do artigo 475-N, inciso 3º, do 

Código de processo Civil, podendo também ser aplicado, por analogia, o 

disposto no artigo 57 da Lei 9.099/95.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação

 por elas celebrada, ao passo que determino a suspensão dos presentes 

autos até ulterior cumprimento do acordo celebrado por ambas as partes.

Sem prejuízos, expeça-se o competente alvará de levantamento dos 

valores apresentados nos autos, nos termos do acordo homologado.

 Cumprido o acordo, venham os autos conclusos para sentença.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro - MT, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30318 Nr: 1072-57.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNERÁRIA SANTA CLARA LTDA, CARLOS ROBERTO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:12639-E, BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818/MT, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - 

OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 Autos nº 1072-57.2011.811.0033

Cód. 30318

Vistos.

Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, manifeste-se a parte 

autora, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 78480 Nr: 807-11.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 807-11.2018.811.0033

Cód. 78480

Vistos.

Pela decisão de fl. 135 foi indeferida a justiça gratuita.

A parte autora foi regularmente intimada da decisão, sendo esta 

disponibilizada no DJE, todavia permaneceu inerte, consoante certidão de 

decurso de prazo de fl. 136.

De outro norte, o prazo formulado trata-se de prazo peremptório e 

havendo seu transcurso sem a adoção das medidas pertinentes, não 

resta outra alternativa senão a incidência da norma disposta no artigo 290 

do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro no artigo 330, inciso 

IV, do Código de Processo Civil e, por consequência, julgo extinto o feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

código, e determino o cancelamento da distribuição, conforme autorização 

do artigo 290 da lei processual civil.

 Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15381 Nr: 508-54.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ALBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 508-54.2006.811.0033

CÓDIGO: 15381

REQUERENTE: ADM DO BRASIL LTDA

REQUERIDO: HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDOS E OUTROS.

DESPACHO

 Vistos.

Citem-se os demais executados, na forma postulada pela exequente.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29743 Nr: 490-57.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO BOTINO RICIARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 Autos nº 490-57.2011.811.0033

Cód. 29743

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO promovida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO em face de FLÁVIO BOTINO RICIARD, ambos suficientemente 

qualificados nos autos.

À fl. 71 a parte autora informou o pagamento do débito e pugnou pela 

extinção dos presentes autos.

 RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da liquidação integral dos valores em execução, e com fundamento 

no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a fase executória do presente feito, com resolução de 

mérito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Oportunamente, arquive-se.

São José do Rio Claro, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32052 Nr: 239-05.2012.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO BOTINO RICIARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Autos nº 239-05.2012.811.0033

Cód. 32052

Vistos.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.
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Em nada sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 514 Nr: 192-90.1996.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DORACIO MENDES 

- OAB:136.709/SP, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066/SP, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Autos nº 192-90.1996.811.0033

Cód. 514

Vistos.

 Trata-se de pedido de penhora no rosto dos autos da importância de R$ 

483.370,78 (quatrocentos e oitenta e três mil trezentos e setenta reais e 

setenta e oito centavos), formulado pelo exequente.

Aportou demonstrativo atualizado do débito à fl. 200v.

RELATEI.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pleito em questão merece deferimento.

Como se sabe, a penhora no rosto dos autos visa apenas garantir que os 

bens ou direitos do devedor serão utilizados para pagamento de seus 

débitos.

Esta é a exegese do artigo 860 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que 

recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao 

direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja 

efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao 

executado.

Assim, perfeitamente aplicável a penhora no rosto dos autos, isso porque 

se trata de penhora dentro da ação que está sendo promovida pelo 

executado, a fim de que o exequente dele se garanta ou traga a seu 

proveito o resultado que obtiver na ação em curso, quando também 

liquidada pela execução.

Registro, ainda, que o escopo da penhora no rosto dos autos consiste na 

averbação na ação do executado a penhora que contra ele é dirigida, para 

que se torne efetiva, quando ultimada a ação e, consequentemente, sejam 

os valores liberados em favor do executado.

Pelo exposto DEFIRO a pretendida penhora no rosto dos autos.

Oficie-se ao juízo da Comarca de Assis (1ª e 2ª Vara) para que efetuem a 

penhora no rosto dos autos informados à f l .  195 

(0000875 -77 .2010 .8 .26 .0047 ,  00188007 -44 .2011 . 8 . 2 6 . 0 0 4 7  e 

0018813-22.2009.8.26.0047) e, com a formalização da penhora, o que 

deverá ser informado a este juízo, intime-se o executado para que, 

querendo e, no prazo legal, ofereça impugnação.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72575 Nr: 2395-87.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONI ROSA GALVÃO, SIMONI ROSA GALVÃO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Autos nº 2395-87.2017.811.0033

Cód. 72575

Vistos.

Inicialmente, considerando que a parte requerida não compareceu à 

sessão de mediação e muito menos apresentou justificativa para referida 

ausência, nos termos do artigo 334, §8º, do Código de Processo Civil, 

APLICO-LHE multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 

2% (dois por cento) do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

do Mato Grosso.

Considerando a manifestação da parte autora discordando dos honorários 

apresentados pelo perito (fl. 98v), determino a intimação deste, para que 

formule nova proposta de honorários, se assim desejar, no prazo de 10 

(dez) dias, visando dar continuidade ao feito e início dos trabalhos.

 Com a proposta, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Oficie-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55151 Nr: 907-05.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETO – TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, 

VADIR RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, ALAICE DOS 

SANTOS RUELIS, OBED RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 907-05.2014.811.0033

CÓDIGO: 55151

REQUERENTE: NACO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: BETO – TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME E OUTROS.

DESPACHO

 Vistos.

INDEFIRO o pleito de publicação do edital por meio eletrônico postulado 

pela parte autora, posto que nos termos do artigo 1.219 da CNGC “sendo o 

edital extraído de processos com custas judiciais, este deverá ser 

entregue à parte interessada, para publicação, mediante recibo nos 

autos”.

 Desta forma, INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora para promover o 

regular andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo por abandono.

No mais, quanto aos procuradores da parte autora, procedam-se às 

necessárias retificações e anotações.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 27 de agosto de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71188 Nr: 1802-58.2017.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO LISBOA, IZABEL CRISTINA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

ALBERTINA MARIA CAETANO, ELIAS INÁCIO DE LIMA, ELIAS JOSÉ DA 

SILVA, MARIA DE JESUS SOARES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Albertina Maria Caetano, Cpf: 

62254952153 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Incerto e Não Sabido

Confinante: Elias Inácio de Lima, Cpf: 43225438120, Rg: 2028663-5 SSP 
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PR Filiação: Cícero Inácio de Lima e Josefa Tereza de Lima, data de 

nascimento: 08/06/1960, brasileiro(a), natural de Loanda-PR, convivente, 

lavrador, Endereço: Rua São Jorge, 83, Bairro: Centro, Cidade: São José 

do Rio Claro-MT

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Vistos em correição.

1. CUMPRAM-SE os atos pendentes da decisão de fl. 42, notadamente o 

item 2, aliena ‘b’.

2. Após, conclusos para nomeação de curador especial.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67047 Nr: 2871-62.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADORA LACHOVICZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos em correição.

1. Intime-se o requerido, através de seu advogado para, querendo, 

manifestar-se acerca do pedido de extinção da ação pelo requerente e 

documentos por ele apresentados (fls. 62/67).

2. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68235 Nr: 3552-32.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMINADORA LACHOVICZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT

 Vistos em correição.

1. Intime-se o requerente, através de seu advogado para, querendo, 

manifestar-se acerca do pedido de extinção da ação pelo requerido e 

documentos por ele apresentados (fls. 57/62).

2. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75143 Nr: 3476-71.2017.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PUNTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI LOPES - 

OAB:OAB/MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO o pedido de reconsideração da parte autora de fl. 32, 

referente à consulta aos sistemas on line e expedição de ofícios a fim de 

encontrar o endereço do requerido, porque, como já explicado na decisão 

de fl. 30, o banco requerente não comprovou nos autos as diligências 

efetivadas para localizar o requerido, apenas alegou não ter encontrado 

seu endereço.

Ademais, as buscas de endereços pelo Juízo, através dos sistemas 

online, se prestam apenas para complementar as diligências da parte 

interessada e devem ser deferidas apenas quando demonstrado nos 

autos que os meios administrativos dos quais dispõe não foram 

suficientes para tal mister.

 Desta forma, não cabe ao requerente, em especial quando se trata de 

entidade bancária, tal qual o caso dos autos, que possui diversos 

recursos a seu dispor, transferir ao Judiciário o ônus de localizar o 

paradeiro da parte contrária, sem sequer demonstrar ter tentado 

extrajudicialmente.

 2. INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, junte aos autos o endereço atualizado do requerido, sob pena 

de extinção processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56314 Nr: 1819-02.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE PERINI CARDOSO, LUCIANA RAMOS 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR JOSÉ DEFENDI TEIXEIRA, RENATO 

FERRAZ PACHECO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMOS FERNANDES - 

OAB:12378/MT, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:3.575/B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Vistos em correição.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença onde figuram como exequentes 

Simoni Perini Cardoso e Luciana Ramos Fernandes e como executados 

Adhemar José Defendi Teixeira e Renato Ferraz Pacheco de Castro.

Às fls. 325/328 aportou aos autos termo de acordo celebrado entre as 

exequentes e o primeiro executado, Adhemar José Defendi Teixeira, onde 

acordam também em nome do segundo executado, Renato Ferraz 

Pacheco de Castro, imputando a este, inclusive, obrigações, sem, no 

entanto, conter sua anuência com referido acordo.

Assim, postergo a homologação do ajuste celebrado entre as partes para 

após a manifestação do executado Renato Ferraz Pacheco de Castro 

acerca dos termos da celebração.

2. Quanto ao pedido de expedição de Ofício ao INDEA, com fim de obter 

informações acerca de existência de inscrição rural em nome do 

executado Renato Ferraz Pacheco de Castro (fl. 331), INDEFIRO-O, pois 

compete à parte interessada diligenciar acerca dos bens pertencentes ao 

devedor.

3. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Proceda-se com a alteração no Sistema e capa dos autos, fazendo 

constar o novo advogado da exequente, Dr. Valdomiro de Moraes 

Siqueira, conforme substabelecimento de fl. 324-verso.

b) Intimem-se as partes, através de seus advogados, acerca da presente 

decisão.

c) Intime-se o executado Renato Ferraz Pacheco de Castro, através de 

seu advogado, para manifestar-se acerca do acordo celebrado às fls. 

325/328.

d) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-84.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE (ADVOGADO(A))

DANIELLI REDIVO (ADVOGADO(A))

VALMOR JOSE REDIVO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

VINICIUS PEREIRA MULLER (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 8010323-84.2016.8.11.0033 AUTOR: VALMOR JOSE 

REDIVO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO 

VERDE MT DESPACHO Visto, Analisando os autos, verifico que foi 
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acostada apenas a sentença homologatória (Id. 11881648). Desta feita, 

junte-se o termo do acordo firmado entre as partes em Sessão de 

Mediação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, acostado nos autos n. 1573-79.2009.8.1.1.0033 (Código 24335) 

às fl. 162/163. Após, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo legal. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 25 de junho de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito -

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000140-42.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para manifestar-se quanto ao depósito efetuado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-02.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CABRAL DE AQUINO (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000175-02.2017.8.11.0033 REQUERENTE: ANDERSON 

CABRAL DE AQUINO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO 

Visto. Cientifiquem-se as partes do retorno nos autos. Nada sendo 

requerido em 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 4 de julho de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-43.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VISARI AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON ANTUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000224-43.2017.8.11.0033 REQUERENTE: VISARI AUTO 

PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: CLAYTON ANTUNES DA SILVA 

DESPACHO Visto, Intime-se a parte autora para que informe o atual 

endereço do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

3 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-85.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVAL XAVIER TAMBALO (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000357-85.2017.8.11.0033 REQUERENTE: RONIVAL XAVIER 

TAMBALO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. SENTENÇA 

Visto, Dispensado o relatório nos termos do art. 38, da lei n. 9.099/95. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, formulada por RONIVAL XAVIER TAMBALO, em face 

de BANCO BRADESCO CARTÕES, na qual a parte autora postula pela 

indenização por danos morais em razão da inscrição indevida de seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerida acostou contrato firmado entre as partes 

relativo ao débito discutido nos autos (Id. 12321025). Desta feita, 

analisando os documentos acostados aos autos, entendo necessária a 

realização da prova pericial para aferir se a assinatura constante nos 

documentos acostados pertence ao autor. Assim, verificada a 

complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não 

resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude 

processual devida, a questão na Justiça Comum. Com essas 

considerações, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por 

incompetência do Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, a teor do disposto no artigo 54 da 

Lei n.º 9.099/95. São José do Rio Claro/MT, 4 de julho de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-08.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDER IRIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

AUTOS: 1000291-08.2017.8.11.0033 REQUERENTE: EDER IRIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o requerido quitou o débito (Id. 

13069659). Desta feita, extingo o feito por satisfação, nos termos do art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 3 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-92.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS GASQUES (ADVOGADO(A))

SILVANIO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

AUTOS: 1000169-92.2017.8.11.0033 REQUERENTE: SILVANIO DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o requerido adimpliu integralmente o 

débito (Id. 13812603). Desta feita, extingo o feito por satisfação, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

expeça-se alvará de levantamento em favor da parte autora conforme 

conta bancária informada no Id. 13665374. Transitada em julgado, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do 

Rio Claro/MT, 10 de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22987 Nr: 227-93.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZENA AVILA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOS SANTOS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674/O, 

MAYRA CORADI BRAGA - OAB:14.243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei manifestar-se sobre o teor 

dos documentos acostados aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 14430 Nr: 1783-77.2002.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO GARGIULO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JURANDIR FIORUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei manifestar-se sobre o teor 

dos documentos acostados aos autos.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64244 Nr: 422-15.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS P SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista o requerimento de fls. 35, para intimação/citação da executado 

via postal, bem como que não consta endereço completo, como número de 

casa e que os correios não procedem entrega sem numeração, impulsiono 

os autos para intimação da parte autora para manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61586 Nr: 2033-37.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONOCY DA SILVA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA DE SOUZA SANTOS - 

OAB:14.785/MT

 Vistos.

Apresentada a resposta à acusação (fls. 54/65), verifico não haver 

questão incidental a ser analisada.

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o 

recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25 de setembro de 2018, às 15h00min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião 

em que se procederá à oitiva das testemunhas e, ao final, realizar-se-á o 

interrogatório do acusado.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando o réu preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em outra 

comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 

intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66478 Nr: 1828-71.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES DA SILVA ALENCAR SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ARLENE PESSOA 

COSTA - OAB:15.201-MT

 (...)Diante de todo o exposto, indefiro o requerimento de concessão de 

liberdade provisória formulado pela defesa técnica do acusado Ulisses da 

Silva Alencar Sobrinho, sem prejuízo de reanálise na audiência de 

instrução e julgamento.Ademais, apresentada a resposta à acusação (fls. 

134/138), verifico não haver questão incidental a ser analisada.Não sendo 

caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o recebimento da 

denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

setembro de 2018, às 12h00min (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara desta 

Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião em 

que se procederá à oitiva das vítimas e testemunhas e, ao final, 

realizar-se-á o interrogatório do acusado.Justifico ser esta a primeira data 

livre na pauta de audiências desta Comarca.As provas serão produzidas 

em uma só audiência, de forma que aquelas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias serão indeferidas.Os esclarecimentos dos 

peritos, caso necessário, dependerão de prévio requerimento das 

partes.Estando o réu preso, requisite-se sua escolta. Caso resida em 

outra comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca 

(s), expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do 

CPP, intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 

do STJ).Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na 

forma do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.Intimem-se o Ministério Público e a 

defesa.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49008 Nr: 337-34.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MOREIRA ATAÍDES, MARCILENE OLIVEIRA DE 

SOUZA ATAÍDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO - 

OAB:19541/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A, JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/O

 Vistos..Neste momento processual, passo a fixar os seguintes pontos 

controvertidos:- Quanto à ilegitimidade ativa.- Quanto à ilegitimidade 

passiva da instituição financeira.- Quanto à omissão de doença 

preexistente no ato da contratação dos seguros.Intime-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, apontando a que fato controvertido se destina a provar, sob 

pena de indeferimento, ou para, no mesmo prazo, manifestarem 

concordância com o julgamento antecipado da lide.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65308 Nr: 1112-44.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA ACESSORIOS-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 

CARGA EIRELI-ME, EDSON BUENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:23.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, tendo 

em vista o teor do ofício de fls. 52, impulsiono os presentes autos para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 695 de 886



intimação da parte autora a proceder o recolhimento do preparo das 

custas iniciais da Carta Precatória nº 0011325-66.2018.811.0083 na 

Comarca de Francisco Beltrão/PR, no valor de R$ 102,51(cento e dois 

reais e cinquenta e um ce3ntavos), que devem ser recolhidas atraves de 

GUIA DE RECOLHIMENTO disponível na pagina do TJ?PR, bem como o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 81,02(oitenta 

e um reais e dois centavos), no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

devolução sem cumprfmento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 54478 Nr: 1264-63.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMIO EXPEDITO LAIKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Invalidez

Código: 54478

Vistos.

Como as partes concordaram com o laudo pericial, HOMOLOGO-O, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade rural 

em regime de economia familiar exercida pela parte requerente; b) 

qualidade de segurado especial; e c) o alcance dessa moléstia, a influir em 

seu desempenho profissional.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

outubro de 2018, às 13:00 horas (horário oficial do Mato Grosso. 

Intimando-se as partes.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 27 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-03.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PABLO RICARDO SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA Ato Ordinatório O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. VILA RICA , 

28 de agosto de 2018. Atenciosamente, MARIA DA GLORIA FAUSTO DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - 

MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44213 Nr: 1221-71.2016.811.0035

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO TIMO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Levando-se em consideração, que a medida de Tutela de Urgência foi 

distribuída erroneamente, porquanto deveria ser analisada incidentalmente 

nos autos principais, determino que a serventia traslade cópias integrais 

dos presentes para os autos Cód. 36360, após remetam-se estes 

conclusos para apreciação imediata dos pedidos.

Após, remetam-se os presentes ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

Sem custas e honorários.

Às providências. Cumpra-se.

 ____________________________________

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9562 Nr: 349-37.2008.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Müller, Iloíde Augusta Müller, Lauro 

Müller, Clara Mazzonetto Manfio Müller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Bruno Vieira de 

Figueiredo - OAB:8617/MT

 Vistos etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposto por BASF S/A em 

desfavor de NILSON MULLER E OUTROS.

I – DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intimem-se os devedores, por meio de seus advogados, para efetuar o 

pagamento do valor exequendo, qual seja R$4.094.826,26 (quatro milhões, 

noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e seis 

centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% 

sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de honorários 

advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas impugnações.

 No mais, expeça-se carta precatória para a Comarca de São Felix do 
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Araguaia/MT para que se proceda avaliação e praceamento do imóvel 

matriculado sob o nº 15.636, ficha 01, do Livro 02 do 1º Tabelionato e 

Registro de Imóveis daquela Comarca, imóvel este que já se encontra 

penhorado nos presentes autos.

Atente-se o gestor para o que dispõe o art. 513 do CPC, já que este 

dispositivo refere-se ao modo de intimação do executado.

Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença, bem como 

proceda com a troca da capa dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 07 de agosto de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13449 Nr: 644-06.2010.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para que informe ao Sr. Oficial de 

Justiça no ato de sua intimação, se recebeu integralmente os valores 

objeto da presente execução, ou se ainda restam valores remanescentes 

em atraso referente à pensão alimentícia.

Em seguida, conclusos.

Alto Garças/MT, 07 de agosto de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41492 Nr: 137-35.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE NEVES PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Assite razão o MPE em sua manifestação de REF. 133. Nos termos da 

CNGC, IMPULSIONO os autos à defesa para que apresente, no prazo 

legal, as razãos ao recurso de apelação interposto pelo réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35180 Nr: 1105-36.2014.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISDETE DOS SANTOS, JOSE MISSIAS PINTO 

DOS SANTOS, ELISDETE DOS SANTOS, SIZENANDO PINTO DOS 

SANTOS, SATURNINO PINTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDA NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO - OAB:18711, Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre à petição de 

fls.104/105, no prazo legal de 15 (quinze) dias.

Às Providências.

Alto Garças/MT, 13 de Julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32010 Nr: 1828-26.2012.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marculino Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento do feito, no prazo legal de 15 (quinze) dias.

Às Providências.

Alto Garças/MT, 13 de Julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30881 Nr: 823-66.2012.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVALDO MARIANO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento do feito, no prazo legal de 15 (quinze) dias.

Às Providências.

Alto Garças/MT, 13 de Julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9702 Nr: 460-21.2008.811.0035

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elci Silvéria Rolim Siqueira, Odemar Ibanes Lemos Rolim, 

Egmar Lourenço Lemos Rolim, Vilmar Avelino Lemos Rolim, Antonio Lemos 

Rolim, João Amaurício Lemos Rolim, Cleci Honorina Rolim de Almeida, Zilda 

Terezinha dos Santos, Ana Maria Lemos Rolim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Oliveira Sobrinho, Marilene Cândida 

Massaguer, Estado de Mato Grosso, Luzia Cândida Araújo, Espólio de 

Francisco Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A/MT, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13.878/MT, 

Rosinês Rolim - OAB:31512 - RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Quênesse Dyogo do Carmo 

- OAB:10286/MT

 DESPACHO.

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que colacione aos autos as matriculas 

atualizada dos imóveis.

Após, com a juntada das matriculas, encaminhem-se urgência com para o 

INTERMAT.

Às providências.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 11 de Julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 11830 Nr: 685-07.2009.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Candido de Almeida, LEOBINA ANTUNES DE 

ALMEIDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO.

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que, no prazo legal se manifeste sobre a 

impugnação à execução apresentada pelo executado às fls.123/131.

Caso a parte autora não concorde com os cálculos apresentados pela 

autarquia, remeta-se os autos a contadoria judicial para atualização do 

débito.

Após, com os cálculos, dê-se vistas dos autos as partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias se manifestem.

Em seguida tornem me conclusos.

Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 10 de Julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30076 Nr: 1079-43.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:OAB/MT 4099

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao requerido, para 

apresentação das alegações finais, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56292 Nr: 1113-71.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinaide Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Alto 

Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos á autora, para que se 

manifeste em réplica à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 44121 Nr: 1166-23.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Sessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste em réplica à 

contestação de REF. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51373 Nr: 2676-37.2017.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio Marcos Emmel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:1577-A/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 41787 Nr: 248-19.2016.811.0035

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNW, VWS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE FERRAZ DOS 

SANTOS - OAB:42657/PR

 Vistos etc.

 Ref.43 Defiro a juntada de procuração, bem como o pedido de vistas para 

análise.

 Às providências. Cumpra-se.

 _______________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34803 Nr: 800-52.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino de Jesus Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34803

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de “Ação de Concessão de Benefício de Pensão por Morte 

Rural” proposta por Divino Jesus Pereira contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados na inicial, visando 

o recebimento de benefício em razão do falecimento de sua companheira, 

Sra. Lucimar Rodrigues Pereira.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 15/23.

A inicial fora recebida às fls. 24, sendo determinada citação da 

demandada.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação às fls. 26/44.

Impugnação à contestação aportada às fls. 45/50.

Colacionou-se aos autos o indeferimento do requerimento administrativo. 

(fls..52)

Há decisão de organização do processo a qual designou audiência de 

instrução e julgamento. (fls.54)

Em sede de solenidade de instrução e julgamento foram inquiridas as 

testemunhas Paulo Carvalho e Rubens Walter Stephan, a parte autora 

apresentou alegações finais, ao passo que a Autarquia demandada 

quedou-se ausente, precluindo seu prazo para apresentação dessas.

Voltaram-me conclusos.

 É o relatório do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 De pronto, em que pese a preliminar de ausência de interesse processual 

arguida pela autarquia, sob a alegação de que não há registros de pedido 

administrativo da parte autora, bem como da exigência do requerimento 

administrativo como condição para a propositura da ação, razão não 

assiste a requerida.

É dizer, que o requisito foi suprido com a devida juntada do requerimento 

administrativo indeferido (fls.52).

Pois bem.

De proêmio, há que se registrar que as regras para fruição da pensão por 
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morte encontram-se disciplinadas nos artigos 74/79 da Lei n. 8.213/91, as 

quais merecem transcrição, in verbis:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do 

segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

 I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

 II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 

anterior;

 III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

 Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do 

valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria 

direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, 

observado o disposto no art. 33 desta lei.

 Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta 

de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou 

habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente 

só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

 § 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o 

companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir 

da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica.

 § 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que 

recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com 

os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei.

 Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será 

rateada entre todos em parte iguais.

 § 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão 

cessar.

 § 2º A parte individual da pensão extingue-se:

 I - pela morte do pensionista;

 II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os 

sexos, pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, 

salvo se for inválido;

 III - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez.

 § 3º Com a extinção da parte do último pensionista a pensão 

extinguir-se-á.

 Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade 

judicial competente, depois de 6 (seis) meses de ausência, será 

concedida pensão provisória, na forma desta Subseção.

 § 1º Mediante prova do desaparecimento do segurado em conseqüência 

de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à 

pensão provisória independentemente da declaração e do prazo deste 

artigo.

 § 2º Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão 

cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos 

valores recebidos, salvo má-fé.

 Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta Lei ao pensionista 

menor, incapaz ou ausente, na forma da lei.

Observa-se que para concessão do benefício previdenciário perseguido 

pelo autor, mister que três requisitos sejam preenchidos, quais sejam: a 

comprovação da qualidade de segurado do de cujus, o óbito e a 

dependência econômica do beneficiário.

In casu, a qualidade de segurado da falecida se constata em documentos 

juntados aos autos às fls. 45/23, bem como pela prova testemunhal 

produzida, comprovando que quando do óbito ainda ostentava a qualidade 

de segurada especial.

 O conjunto probatório que, reunido, comprova a condição de trabalhadora 

rural em regime de economia familiar, senão vejamos os depoimentos das 

testemunhas, devidamente compromissadas, ratificam tal condição, bem 

como a situação de dependente de seu companheiro, senão vejamos:

“Que conheceu a Sra Lucimar na Fazenda do Pituxa que o autor e sua 

esposa moravam na Fazenda da Mata e que plantavam arroz feijão 

mandioca trabalhavam arrendado. Afirmou que eles moraram na Fazenda 

da Mata uns 30 anos”. (Testemunha Paulo Carvalho).

“Que conhece o autor e sua esposa ... que conhece o autor da Fazenda 

Sobra e que o autor e sua esposa trabalhavam na roça ficaram lá por 03 

(três) anos, afirma que o autor era meeiro. Aduz, que o autor trabalhava 

braçal sem utilização de máquinas. Informou ainda, que o autor trabalhou 

na Fazenda da Mata uns 40(quarenta) anos. ” (Testemunha Rubens 

Walter Stephan).

Quanto à condição de esposo, no caso judicializado, tem-se que a parte 

autora logrou êxito em comprovar que era casado com a “falecida” com a 

juntada de certidão de casamento (fls. 21).

 No ponto, destaca-se que:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado:

 I - cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que 

tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou 

relativamente incapaz, assim declarado judicialmente”. (...)” (negritos 

acrescidos)

No que tange à dependência econômica, por se tratar de cônjuge, nos 

termos do art.16,I e §4º, Lei nº 8.213/91, prescinde de comprovação, 

presumindo-a. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º DO CPC. 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA PRESUMIDA. RURÍCOLA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.557§ 

1ºCPC- A pensão por morte é benefício previdenciário devido aos 

dependentes do trabalhador rural (art. 16 da Lei nº 8.213/91).168.213- 

Para a obtenção desse benefício, mister o preenchimento de dois 

requisitos: qualidade de segurado do falecido e dependência econômica.- 

É presumida a dependência econômica do cônjuge, ex vi do art. 16, § 4º, 

da LBPS.16§ 4ºLBPS- Qualidade de segurado comprovada, mediante início 

de prova material, corroborado por prova testemunhal.- Aplicável a 

autorização legal de julgamento monocrático, prevista no artigo 557 do 

Código de Processo Civil.557Código de Processo Civil- Agravo legal a que 

se nega provimento.(TRF3 - 31540 MS 0031540-08.2009.4.03.9999, 

Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, Data de 

Julgamento: 18/03/2013, OITAVA TURMA) (negritos acrescidos).

De outra banda, o inciso I do art. 26 da mesma Lei prevê que a concessão 

de pensão por morte independe de carência.

Como se vê, para a concessão desse benefício, o INSS não exige 

carência nenhuma (tempo mínimo de contribuição), mas que a morte tenha 

ocorrido antes da perda da qualidade de segurado, como se restou 

evidenciado.

Diante do exposto, ACOLHO integralmente a pretensão da demandante 

para JULGAR totalmente PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e 

CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício de pensão por morte em 

favor de Divino Jesus Pereira, no valor legal, a contar da data do 

requerimento administrativo, devidamente atualizados com incidência de 

juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida , sendo que, para o 

cálculo da correção monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da 

Justiça Federal.

 Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o referido benefício, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado.

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo 

quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos.

P.R.I.C.

Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da 

seguinte forma:

Nome do Segurado (cônjuge): Lucimar Rodrigues Pereira;

Nome da Beneficiário: Divino Jesus Pereira;

Benefício Concedido: Pensão por Morte;

Renda Mensal Atual: Um salário mínimo;

Data do Início do Benefício (DIB): Data do requerimento administrativo 

(16/10/2014);

Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” 

o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de estilo, sem 

prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de 

taxa, se requerido no prazo legal.

Alto Garças/MT, 24 de agosto de 2018.
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Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 2695 Nr: 429-74.2003.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Ivo de Freitas, Christopher Barry Ward, 

Carlos Newton Vasconcelos Bonfim Junior, Pedro Claudio de freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210-A/MT, Marcelo Zandonardi - OAB:4266/MT

 DESPACHO.

Vistos etc.

Em decisão provisória, recentemente, o Tribunal de Justiça do nosso 

Estado teria determinado, nos autos de Agravo Regimental nº 

1000783-02.2017.811.0000, publicado no dia 19 de junho de 2017, que as 

Fazendas Públicas deveriam recolher o valor das diligências.

Porém, os efeitos desta medida liminar foram suspensos, por conta de 

uma decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, do STJ, nos autos da 

Suspensão de Segurança nº 2.899/MT, proferida no dia 14 de julho de 

2017, e comunicada a este Juízo por meio do Ofício Circular nº 213/2017, 

de 27 de julho de 2017.

Vejamos trecho da decisão do STJ, in verbis:

“Da leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o 

aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído 

pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as 

despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública. Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de 

segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais 

de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em 

duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar 

proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. Comunique-se, 

com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. 

MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ - SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 

: SS 2899 MT 2017/0159664-5)”

Desta forma, determino que seja cumprido o mandado inicial, 

independentemente do recolhimento do valor da diligência.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Alto Garças/MT, 13 de Julho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 7381 Nr: 897-33.2006.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se cumprimento de sentença, promovido por Alice Cristina 

Fernandes Rezende em desfavor de Varlúcio Bezerra Rezende.

Certificou-se a fl.116 que a parte autora mudou-se de endereço, não 

sendo possível a realização de sua intimação.

É relatório. Decido.

 Observa-se que à certidão de fl.116 que não fora possível intimação a da 

parte autora para que se manifestasse acerca do cumprimento do acordo, 

eis que a exequente mudou-se para lugar não sabido, sem se quer 

informar seu endereço ao seu procurador.

 No mais, em analise aos autos, verifica-se, que o executado colacionou 

provas suficientes para presunção do cumprimento integral do acordo 

conforme fls.102/103.

Assim, considerando que o executado cumpriu com o acordo, EXTINGO O 

PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do 

CPC.

Custas e honorários conforme acordados.

 P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Alto Garças/MT, 28 de Fevereiro de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COLEHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9604 Nr: 391-86.2008.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luíz Antônio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos manejados pelo Ministério Público em face de LUIZ ANTÔNIO 

DOS SANTOS e, via de consequência, ABSOLVO o acusado, qualificado 

nos autos, ante a falta de provas para condenação, nos termos do art. 

386, VII do Código de Processo Penal. VALE A PRESENTE COMO 

MANDADO.Dispensado o registro na forma do Provimento 42/08/CGJ. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas, 

baixas, e anotações de estilo. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público e 

Defesa.Às providências.Alto Garças/MT, 19 de julho de 2018.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32288 Nr: 595-57.2013.811.0035

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildevan José Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayanne Gomes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.Às providências.Cumpra-se.II – DO RECEBIMENTO DE 

RECURSORECEBO o recurso de apelação interposto pelo réu nos termos 

do art. 597 do CPP.Após, estando em ordem, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de estilo e as nossas 

homenagens, para o julgamento do apelo interposto.Em busca da 

observância aos princípios da celeridade processual e instrumentalidade 

das formas e em atenção ao que dispõe o art. 188 do NCPC, determino 

que cópia desta decisão sirva como Ofício de remessa dos autos ao 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.Às 

providências.Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto Garças/MT, 07 de 

agosto de 2018.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38516 Nr: 660-81.2015.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 Vistos etc.

Certifique-se o cumprimento da carta precatória expedida à ref.92, bem 

como intime-se o patrono do denunciado para que colacione aos autos a 
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procuração. Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 47321 Nr: 615-09.2017.811.0035

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Cezar L'Astorina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandre Anjos da Silva, Lucineide dos Reis 

de Oliveira, Luciana Ferreira Rocha Rinaldi, Eduardo Rogério da Silva, 

Dilma Rodrigues de Oliveira, CLEUMA NUNES DE RESENDE, RONIMARCIA 

ALVES ALCANTARA, CARLOS DANIEL DE JESUS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49920 Nr: 1893-34.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdDd2VdFdV-S, JMPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdCdAT, JPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Roberto Félix - OAB:75.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 49920

Cumpra-se com urgência como deprecado, servindo a cópia como 

mandado.

Depois de devidamente cumprida, devolva-se à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e 

distribuição.

Oficie-se urgente ao juízo deprecante, para as comunicações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44472 Nr: 2504-21.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Nicolau Roehering

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar o Advogado da parte autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

redesignada para o dia 11/09/18, às 15h (MT), nas dependências do 

Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35720 Nr: 1024-76.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Lucas Bellodi Neias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Figueiredo Neias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN NEGRAO FERREIRA - 

OAB:17462/A, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para que surta seus efeitos legais, servindo esta para 

intimar o Advogado da parte autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 10/10/2018, às 12h30min (MT), nas dependências do 

Fórum local.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44749 Nr: 2645-40.2017.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Demilson Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Vistos em Correição.

I - Recebo a emenda da inicial apresentada na Ref. 19.

II - Considerando que o advogado do executado não estava cadastrado no 

momento da publicação do despacho inicial, renove-se a sua intimação, na 

forma já determinada anteriormente, acrescentando a existência de pedido 

de levantamento de valores contido na emenda na inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21544 Nr: 354-77.2011.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - América Latina Logística

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Ferriani - 

OAB:138.133/SP, Adriano Jamal Batista - OAB:182.357/SP, 

Arystóbulo de Oliveira Freitas - OAB:82.329, Ricardo Brito Costa - 

OAB:173.508

 Certifico e dou fé que serve a presente certidão para fins de intimar a 

parte Requerente, por meio de seu advogado, para, no prazo de 10 

(dez)dias, retirar a carta precatória para distribuição ou comprovar o 

recolhimento das custas para cumprimento no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45728 Nr: 15-74.2018.811.0092

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FERMINO DE OLIVEIRA - PREGOEIRA 

OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por 

MAXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP 

contra ato supostamente ilegal praticado pela PREGOEIRA DO MUNICÍPIO 

DE ALTO TAQUARI-MT, alegando que na sessão pública ocorrida no dia 

21 de dezembro de 2017, a impetrante foi impedida de participar do Pregão 

Presencial nº 071/2017, realizado para contratação de serviços para o 

transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços 

de saúde desta cidade, por ter sofrido pena de suspensão de participar 

de licitações e de contratar com o Poder Público, aplicada pela prefeitura 

de Alto Araguaia.

Sustentou que a proibição de contratar com o Poder Público não lhe retira 

o direito de participar de licitações, pois a análise da habilitação só é feita 

na fase final da modalidade Pregão.

Sustentou ainda que a penalidade aplicada pelo município de Alto Araguaia 

foi suspensa, o que afasta o óbice em participar dos certames públicos.

Aduziu que pelo entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União, 

seguido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, “a sanção 

prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993 (suspensão temporária de 
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participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração) 

tem aplicação restrita ao órgão ou entidade que a cominou, de forma que a 

penalidade imposta pelo município de Alto Araguaia não geraria efeitos 

sobre os procedimentos licitatórios abertos neste município.

Aduziu também que o seu afastamento acarretará prejuízos à 

Administração Pública, ante a falta de concorrência, uma vez que somente 

uma empresa permaneceu no processo licitatório.

 Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja determinada a 

reabertura do certame licitatório na fase em que ocorreu a exclusão da 

impetrante, anulando todos os atos praticados a partir disso, possibilitando 

sua participação no Pregão Presencial nº 71/2017, com o cadastramento 

da sua proposta, o oferecimento de lances e, caso seja vencedora, a 

abertura dos documentos de habilitação.

Requereu ainda a suspensão do contrato caso a licitante concorrente já 

tenha sido contratada.

 A liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela impetrada.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

 É o relatório.

 DECIDO.

O Mandado de Segurança é ação constitucional, de natureza cível, 

prevista no art. 5º, LXIX, da Constituição da República, e na Lei 

12.016/2009, visando proteção de direito líquido e certo lesado ou que 

sofra ameaça de lesão, em decorrência de ato de autoridade, praticado 

com ilegalidade ou abuso de poder.

Entende-se por direito líquido e certo aquele demonstrado de plano, por 

meio de provas pré-constituídas. Ou seja, deve ser claramente 

demonstrado que o ato ou omissão que se pretende impugnar é ilegal ou 

abusivo, por ser estreita a via desta ação mandamental.

Primeiramente, entendo que não prospera a alegação de que a impetrante 

estaria impedida apenas de contratar com o Poder Público, mas não de 

participar de licitações, uma vez que o objetivo final da licitação é 

justamente a escolha daquele que irá contratar com o Poder Público, 

sendo totalmente desnecessária a permanência de empresa que, por 

qualquer motivo, está impedida de praticar tais atos, até mesmo por 

questões de economia e celeridade dos atos da Administração Pública.

Igualmente, em relação à alegação de suspensão da penalidade, verifico 

que tal decisão foi publicada no Diário Oficial de Contas somente no dia 

26/12/2017 (fls. 73), ao passo que a sessão para análise das propostas 

ocorreu em momento anterior, isto é, no dia 21 de dezembro de 2017, 

quando ainda vigorava a suspensão.

Quanto à extensão dos efeitos, encontra-se pacificada no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a sanção de 

impedimento de contratar estende-se a qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública, e não somente àquela que a aplicou. Confira:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO SOMENTE DA MATRIZ. 

REALIZAÇÃO DO CONTRATO POR FILIAL. IMPOSSIBILIDADE. 

DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE. 

ADMINISTRAÇÃO X ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA. 

(...) 10. Por fim, não é demais destacar que neste Tribunal já se pontuou a 

ausência de distinção entre os termos Administração e Administração 

Pública, razão pela qual a sanção de impedimento de contratar estende-se 

a qualquer órgão ou entidade daquela. Precedentes. 11. Recurso ordinário 

não provido. (RMS 32.628/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 14/09/2011)”

“ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA – DISTINÇÃO ENTRE ADMINISTRAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – LEI 8.666/93, 

ART. 87, INC. III. - É irrelevante a distinção entre os termos Administração 

Pública e Administração, por isso que ambas as figuras (suspensão 

temporária de participar em licitação (inc. III) e declaração de inidoneidade 

(inc. IV) acarretam ao licitante a não-participação em licitações e 

contratações futuras. - A Administração Pública é una, sendo 

descentralizadas as suas funções, para melhor atender ao bem comum. - 

A limitação dos efeitos da “suspensão de participação de licitação” não 

pode ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio 

de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se 

estendem a qualquer órgão da Administração Pública. - Recurso especial 

não conhecido. (REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 

208)”

Esclareço que embora o interesse público primário realmente esteja 

voltado à busca pela melhor proposta, certo é que antes disso deve ser 

analisada a regularidade formal daqueles que desejam contratar com o 

Poder Público, até mesmo para não esvaziar as exigências legais e 

eventuais penalidades sofridas.

Por fim, observo que com as informações prestadas pela impetrada e 

parecer ministerial não houve alteração da situação fática e jurídica já 

apreciada por ocasião do indeferimento da liminar, razão pela qual deve 

ser denegada a ordem.

 ANTE O EXPOSTO, denego a segurança, ficando, por consequência, 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44498 Nr: 2519-87.2017.811.0092

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Código 44498

Trata-se de Embargos de Declaração opostos alegando omissão na 

sentença de fls. 83, com relação ao arbitramento dos honorários 

advocatícios a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, em virtude 

de nomeação do causídico atuante no interesse das partes (fls. 90/91).

 É o relatório.

DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

(...)

Realmente, analisando os autos, verifico que houve equívoco na sentença 

de fls. 83, devendo a mesma ser retificada, razão pela qual impõe-se o 

acolhimento dos embargos para o fim de suprir a omissão apontada.

ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de declaração para 

eliminar a omissão e modificar a sentença embargada, nos seguintes 

termos:

“...

Aos nobres advogados Dr. Ricardo Alexandre Tortorelli, OAB/MT 8974-A 

e Dr. Edson Roberto Castanho, OAB/MT 8825-A, que atuaram no feito 

ARBITRO honorários advocatícios em 3 (três) URH para cada um, 

conforme resolução n. 096/2007 – OAB/MT, devendo ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso.

....”

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 23 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-31.2015.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS SENTENÇA Processo: 

8010047-31.2015.8.11.0084. Vistos. MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA 

ajuizou ação AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/ PEDIDO DE 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA, em face 

de OI S/A. Em síntese, alegou que a parte promovida que ocasionou 

inúmeros transtornos com supostas falhas na prestação desses serviços, 

com diversas interrupções do sinal de internet, causando assim prejuízos 

de ordem moral. No ID 9648056, por este Juízo foi determinada a intimação 

da requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias apresentar o 

comprovante de endereço atualizado diante da divergência de endereços, 

pois na procuração acostada nos autos assinada pelo requerente indica o 

endereço Rua Filindo Costa, n° 145, Bairro Guanabara, Cuiabá/MT, no 

entanto pela Secretaria deste Juízo foi certificado que o requerente não 

reside mais na comarca de Apiacás-MT. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Considerando 

que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 

Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da 

Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Art. 3º O Juizado Especial Cível 

tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 

cíveis de menor complexidade, assim consideradas: (...) Neste contexto, a 

competência territorial dos Juizados Especiais é definida, em caso de ação 

de reparação de dano de qualquer natureza, a critério do autor, entre o 

domicílio do réu, o domicílio do autor ou do local do ato ou fato, conforme 

preconiza o artigo 4º do referido texto legal: Art. 4º É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; (...) ; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas 

ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Pois bem, compulsando os autos, verifico que a parte 

requerente foi oportunizada de indicar qual o seu paradeiro, no entanto 

mudou de endereço e não comunicou o Juízo quanto à alteração de 

residência no curso do processo, aplicando-se ao caso, assim, a regra 

constante do artigo 274, parágrafo único, do atual Código de Processo 

Civil, segundo a qual “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”. Assim, vejo que, o caso comporta a ausência de pressupostos 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão 

pela qual o feito deve ser extinto. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO 

DO RÉU – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

ARTIGO 485, IV, DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausente a citação da parte 

requerida em virtude da inércia da parte autora em fornecer o endereço 

correto desta, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no 

artigo 485, IV, do CPC, não sendo o caso de aplicação das disposições 

contidas no § 1º do mesmo dispositivo legal. (Ap 51694/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017).". DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Após, o transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51678 Nr: 1563-15.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurides Madalena dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que fique ciente do inteiro teor do 

documento juntado aos autos no dia 27/8/2018 , ref. 37, (Comunicado de 

cumprimento de decisão judicial), para os devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77258 Nr: 2622-62.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Jose Vicente, Geusa Gomes Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesmar Silva da Cunha Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARAPUTANGA - MT

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 FEITOS CÍVEIS: 2622-62.2017.811.0038

CÓDIGO: 77258

Em atendimento a determinação deste Juízo (ref. 16), bem como em virtude 

da não realização de audiência na data anteriormente designada para (28 

de junho de 2018), REDESIGNO a audiência conciliatória para a data de 11 

de setembro de 2018, às 15h30min, recomendando a Secretaria que 

providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 26 de julho de 2018.

Marcilene Alves da Silva

Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51521 Nr: 1384-81.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Ferreira de Freitas, RRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento dos honorários de sucumbência em favor 

do advogado quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de 

comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação do 

depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Em que pese o pedido de levantamento de valores referente aos trabalhos 

realizados pela médica perita nomeado, verifico que o magistrado que me 

antecedeu arbitrou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), razão pela 

qual, DETERMINO que providencie o cadastramento junto ao AJG da 

Justiça Federal e realize o necessário para pagamento.

Cumpra.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57453 Nr: 1764-36.2014.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinei Evaristo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 (...) .Isso posto e nos termos do art. 399 do CPP, com redação dada pela 

Lei n. 11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 13 de 

março de 2019, às 13h, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), dando-lhe 

ciência de que o processo seguirá sem a presença do(a) acusado(a) que 

deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso 

de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - 

CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) 

na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e ss. -, 

seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) testemunha(s) 

arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de eventuais residentes 

em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída com as peças 

necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..Igualmente, 

intime/comunique o(a) representante do Ministério Público e, se for o caso, 

o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser 

advertida(s) de que, deixando de comparecer sem motivo justificado, 

sujeitar-se-á à condução coercitiva, com auxílio de força policial, se 

necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista no CPP, bem 

como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de desobediência e ao 

pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 218, 219 e 

458.Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, 

independentemente de determinação judicial, deverá ser intimada para 

falar sobre a testemunha não encontrada e que por ela tenha sido 

arrolada”, providência que deve ser realizada pela Secretaria.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65973 Nr: 84-45.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Moreira de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:8310, 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - 

Fcarp - OAB:, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 (...) .Isso posto e nos termos do art. 399 do CPP, com redação dada pela 

Lei n. 11.719/08, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 13h, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), dando-lhe 

ciência de que o processo seguirá sem a presença do(a) acusado(a) que 

deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso 

de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - 

CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) 

na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e ss. -, 

seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) testemunha(s) 

arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de eventuais residentes 

em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída com as peças 

necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..Igualmente, 

intime/comunique o(a) representante do Ministério Público e, se for o caso, 

o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser 

advertida(s) de que, deixando de comparecer sem motivo justificado, 

sujeitar-se-á à condução coercitiva, com auxílio de força policial, se 

necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista no CPP, bem 

como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de desobediência e ao 

pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 218, 219 e 

458.Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, 

independentemente de determinação judicial, deverá ser intimada para 

falar sobre a testemunha não encontrada e que por ela tenha sido 

arrolada”, providência que deve ser realizada pela Secretaria.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 74309 Nr: 1109-59.2017.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:18158MT

 Intimação da parte requerida do inteiro teor do ofício n.° 

136/2018/EAP/SES/SEJUDH, juntado nos autos no dia 28/8/2018, ref. 219.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102377 Nr: 2484-61.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Francisco Santos da Silva, Sebastião 

Carlos Silva de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:MT/ 19.516-A, SUELI LOURENÇO ARANTES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 23.736-B

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim como 

DESIGNO para o dia 10 de outubro de 2018 (quarta-feira), às 16h30min, e, 

consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a) 

de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, 

art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei 

n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º.

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Caso se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, 

DETERMINO que o(s) requisite-o – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e 

ss..

Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no 

juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta 

precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é 

desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no 

juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado, 

bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória e, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Sem prejuízo disso, uma vez que não consigo fazê-lo pelo sistema Apolo 

Eletrônico/Virtual, DETERMINO que agende o ato/audiência no sistema 

Apolo – código n. 13.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102493 Nr: 2534-87.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio da Silva, Lucas Alcantâra de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Gomes Alvarenga - 

OAB:MT/ 16658, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 Visto e bem examinado.Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a 

produção de prova oral em audiência, razão pela qual DETERMINO que 

cumpra na forma deprecada e servindo como mandado ou, ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem – CNGC, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 704 de 886



art. 1.359 e ss. -, assim como DESIGNO para o dia 10 de outubro de 2018 

(quarta-feira), às 15h30min, e, consequentemente, DETERMINO que 

intime/comunique o(a) representante do Ministério Público e, em sendo 

necessário, a(o) Defensor(a) Público(a) de forma pessoal por carga, 

remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 

128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei n. 9.271, de 17.4.1996 c/c 

NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º.Pleiteado o interrogatório e 

instruído com a denúncia ou queixa-crime e cópia do interrogatório policial 

– CNGC, art. 1.360 -, DETERMINO a intimação da parte ré, dando-lhe 

ciência de que o processo seguirá sem a presença se deixar de 

comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de 

mudança de residência, não comunicar o novo endereço - CPP, art. 367 -, 

requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia 

Pública local – CPP, art. 399, § 1º.A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser 

advertida(s) de que, deixando de comparecer sem motivo justificado, 

sujeitar-se-á à condução coercitiva, com auxílio de força policial, se 

necessário, sem prejuízo da aplicação de multa prevista no CPP, bem 

como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de desobediência e ao 

pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 218, 219 e 458.Caso 

se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, DETERMINO 

que o(s) requisite-o – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e ss (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-46.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ULDRISCH (REQUERENTE)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 8010083-46.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 10.114,39; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: FRANCISCO 

ULDRISCH REQUERIDO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA 

REQUERIDA, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Instrução e Julgamento Data: 25/09/2018 Hora: 09:00 Tipo: Instrução, na 

sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-46.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ULDRISCH (REQUERENTE)

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 8010083-46.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 10.114,39; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: FRANCISCO 

ULDRISCH REQUERIDO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: INTIMAÇÃO, acima 

qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e 

Julgamento Data: 25/09/2018 Hora: 09:00 Tipo: Instrução, na sede do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-46.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

IVANIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000378-46.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 10.179,61; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: IVANIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA REQUERIDA, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência 

de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Instrução e Julgamento Data: 25/09/2018 Hora: 09h30min, na sede do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 
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BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-46.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

IVANIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000378-46.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 10.179,61; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: IVANIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO REQUERENTE, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 25/09/2018 Hora: 09h30min, 

na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito 

no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-98.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

ROSELI PEREIRA CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000381-98.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 10.411,80; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: ROSELI PEREIRA 

CORREIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO REQUERIDO, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência 

de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Instrução e Julgamento Data: 25/09/2018 Hora: 10h00, na sede do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-98.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

ROSELI PEREIRA CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000381-98.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 10.411,80; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: ROSELI PEREIRA 

CORREIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA REQUERENTE, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 25/09/2018 Hora: 10h00, na 

sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-72.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MAMEDES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000137-72.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: REQUERENTE: DOUGLAS MAMEDES FIGUEIREDO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, OI S.A 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, acima qualificada(o, s), para 

comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 25/09/2018 

Hora: 13h00, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, deverá 

comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) 

no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que 

tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de 

suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-72.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MAMEDES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000137-72.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: REQUERENTE: DOUGLAS MAMEDES FIGUEIREDO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, OI S.A 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, acima qualificada(o, s), para 

comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 25/09/2018 

Hora: 13h00, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, deverá 

comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) 

no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que 

tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de 

suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-72.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MAMEDES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000137-72.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: REQUERENTE: DOUGLAS MAMEDES FIGUEIREDO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, OI S.A 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada(o, s), para 

comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 25/09/2018 

Hora: 13h00, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, deverá 

comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) 

no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que 

tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de 

suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-29.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLINA JORGE DE BARROS GOMES (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000114-29.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: IZOLINA JORGE 

DE BARROS GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) 

à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 25/09/2018 Hora: 14h00, na 

sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 
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ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-29.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLINA JORGE DE BARROS GOMES (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000114-29.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: IZOLINA JORGE 

DE BARROS GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA REQUERENTE, acima qualificada(o, s), para 

comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 25/09/2018 

Hora: 14h00, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, deverá 

comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) 

no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que 

tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de 

suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-29.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLINA JORGE DE BARROS GOMES (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000114-29.2017.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: IZOLINA JORGE 

DE BARROS GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) 

à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 25/09/2018 Hora: 14h00, na 

sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-38.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 8010241-38.2016.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: 

NATALINO FERREIRA MACHADO REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima 

qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e 

Julgamento Data: 25/09/2018 Hora: 15h00, na sede do JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-38.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 8010241-38.2016.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: 

NATALINO FERREIRA MACHADO REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima 

qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e 

Julgamento Data: 25/09/2018 Hora: 15h00, na sede do JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-38.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 8010241-38.2016.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: 

NATALINO FERREIRA MACHADO REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - 

BANCO MULTIPLO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima 

qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e 

Julgamento Data: 25/09/2018 Hora: 15h00, na sede do JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-98.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

VICENTE RAIMUNDO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZARIAS SILVERIO DA COSTA NETO (REQUERIDO)

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000036-98.2018.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 28.620,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: REQUERENTE: VICENTE RAIMUNDO FERREIRA 

REQUERIDO: AZARIAS SILVERIO DA COSTA NETO FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada(o, s), para 

comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 25/09/2018 

Hora: 16h00, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela 

parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, deverá 

comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 03 (três) 

no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que 

tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a intimação de 

suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal providência, por 

escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e 

julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-98.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

VICENTE RAIMUNDO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZARIAS SILVERIO DA COSTA NETO (REQUERIDO)

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000036-98.2018.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 28.620,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: REQUERENTE: VICENTE RAIMUNDO FERREIRA 

REQUERIDO: AZARIAS SILVERIO DA COSTA NETO FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) 

à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 25/09/2018 Hora: 16h00, na 

sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 
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ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-83.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS FERREIRA ROLON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

AZARIAS SILVERIO DA COSTA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000037-83.2018.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 28.620,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: REQUERENTE: ANTONIO MARCOS FERREIRA ROLON 

REQUERIDO: AZARIAS SILVERIO DA COSTA NETO FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Instrução e Julgamento Data: 25/09/2018 Hora: 16h30, na sede do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-83.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS FERREIRA ROLON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

AZARIAS SILVERIO DA COSTA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000037-83.2018.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 28.620,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: REQUERENTE: ANTONIO MARCOS FERREIRA ROLON 

REQUERIDO: AZARIAS SILVERIO DA COSTA NETO FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO, acima qualificada(o, s), para comparecer(em) à audiência de 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: 

Instrução e Julgamento Data: 25/09/2018 Hora: 16h30, na sede do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir 

prova testemunhal, deverá comparecer à audiência acompanhada de suas 

testemunhas, até 03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma 

ocasião, as demais provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. 

Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada 

requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ARAPUTANGA, 28 de agosto de 2018. MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-68.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A SAMPAIO BARBOSA - ME (REQUERIDO)

Angela Sampaio Barbosa (REQUERIDO)

NILDIONOR LINO DE CAMPOS (REQUERIDO)

ADEMIR MAIA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODE R JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000038-68.2018.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 38.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ERRO MÉDICO, LEI DE IMPRENSA, 

DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

REQUERENTE: HENRIQUE JOSE DA SILVA REQUERIDO: A SAMPAIO 

BARBOSA - ME, ANGELA SAMPAIO BARBOSA, NILDIONOR LINO DE 

CAMPOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada(o, 

s), para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 

25/09/2018 Hora: 17h30, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-68.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A SAMPAIO BARBOSA - ME (REQUERIDO)

Angela Sampaio Barbosa (REQUERIDO)
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NILDIONOR LINO DE CAMPOS (REQUERIDO)

ADEMIR MAIA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODE R JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000038-68.2018.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 38.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ERRO MÉDICO, LEI DE IMPRENSA, 

DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

REQUERENTE: HENRIQUE JOSE DA SILVA REQUERIDO: A SAMPAIO 

BARBOSA - ME, ANGELA SAMPAIO BARBOSA, NILDIONOR LINO DE 

CAMPOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada(o, 

s), para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 

25/09/2018 Hora: 17h30, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-68.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A SAMPAIO BARBOSA - ME (REQUERIDO)

Angela Sampaio Barbosa (REQUERIDO)

NILDIONOR LINO DE CAMPOS (REQUERIDO)

ADEMIR MAIA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODE R JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

Dados do processo: Processo: 1000038-68.2018.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 38.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ERRO MÉDICO, LEI DE IMPRENSA, 

DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

REQUERENTE: HENRIQUE JOSE DA SILVA REQUERIDO: A SAMPAIO 

BARBOSA - ME, ANGELA SAMPAIO BARBOSA, NILDIONOR LINO DE 

CAMPOS FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada(o, 

s), para comparecer(em) à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

para o Tipo: Instrução e Julgamento Sala: Instrução e Julgamento Data: 

25/09/2018 Hora: 17h30, na sede do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). 2. Pretendendo a parte reclamada produzir prova testemunhal, 

deverá comparecer à audiência acompanhada de suas testemunhas, até 

03 (três) no máximo, apresentando, nessa mesma ocasião, as demais 

provas que tiver (arts. 33 e 34 da Lei nº 9.099/95). 3. Pretendendo a 

intimação de suas testemunhas, deverá a parte reclamada requerer tal 

providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência de 

instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA , 28 de agosto de 2018. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-18.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE INDIAVAI (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000451-18.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE INDIAVAI Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO em que a 

parte autora/requerente, entre pedidos outros e diante do não 

cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, requereu o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno. É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema 

BACENJUD, necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas 

de direito público interno, no que tange às demandas que tenham por 

objeto o acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema 

Único de Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores 

informados indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado 

valor suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de constrição 

on-line/extrato nos autos do processo; b) a intimação do ente da 

Federação dessa constrição, através do advogado/procurador 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias, inclusive esclarecendo sobre as regras 

administrativas de repartição de competências, se o preço apresentado 

não extrapola o valor praticado, caso o equipamento/medicamento não 

seja o único disponível, apresente os parâmetros dos preços adotados 

pelos planos de saúde, indique se há a possibilidade de aquisição imediata 

do produto/serviço por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, 

individualizando-a para essa providência, informe o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, assim como se a 

questão foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS – CONITEC, se a(s) prescrição(ões) está(ão) em lista 

(RENAME/RENASES) ou protocolos do SUS e se são experimentais, 

registrados na ANVISA ou para uso off label; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe, retornando-me concluso para eventual expedição 

do alvará de levantamento; d) intime a parte autora/requerente, por 

qualquer meio lícito, a fim de tenha ciência dessa constrição/bloqueio 

integral e requeira(m) em prosseguimento. Oportunamente, se necessário 

e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, 

audiência de conciliação será designada. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo 

que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 
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Intime. Às providências. Araputanga-MT, 27 de agosto de 2018 - 08:31:09. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-18.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE INDIAVAI (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000451-18.2017.8.11.0038 REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE INDIAVAI Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO em que a 

parte autora/requerente, entre pedidos outros e diante do não 

cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, requereu o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno. É necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema 

BACENJUD, necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas 

de direito público interno, no que tange às demandas que tenham por 

objeto o acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema 

Único de Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores 

informados indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado 

valor suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de constrição 

on-line/extrato nos autos do processo; b) a intimação do ente da 

Federação dessa constrição, através do advogado/procurador 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias, inclusive esclarecendo sobre as regras 

administrativas de repartição de competências, se o preço apresentado 

não extrapola o valor praticado, caso o equipamento/medicamento não 

seja o único disponível, apresente os parâmetros dos preços adotados 

pelos planos de saúde, indique se há a possibilidade de aquisição imediata 

do produto/serviço por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, 

individualizando-a para essa providência, informe o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, assim como se a 

questão foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS – CONITEC, se a(s) prescrição(ões) está(ão) em lista 

(RENAME/RENASES) ou protocolos do SUS e se são experimentais, 

registrados na ANVISA ou para uso off label; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe, retornando-me concluso para eventual expedição 

do alvará de levantamento; d) intime a parte autora/requerente, por 

qualquer meio lícito, a fim de tenha ciência dessa constrição/bloqueio 

integral e requeira(m) em prosseguimento. Oportunamente, se necessário 

e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, 

audiência de conciliação será designada. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo 

que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 27 de agosto de 2018 - 08:31:09. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-29.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

IZOLINA JORGE DE BARROS GOMES (REQUERENTE)

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 

9.099/95 - cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

legislação processual – Lei n. 9.099/95, arts. 5º e 6º; CPC, art. 333/NCPC, 

art. 373; Lei n. 8.078/90, art. 6º, VIII. A inversão do ônus da prova não 

exime que a parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu 

direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, 

transferindo para a parte adversa apenas aquelas em que há 

hipossuficiência de produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades 

da causa relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 

373 -, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário. A inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 

8.078/90, decorre da hipossuficiência da parte para trazer provas outras 

e verossimilhança de suas alegações, bem como se baseia na 

necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, fato que não é 

absoluto ou exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e 

produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II -, bem como 

aquelas decorrentes do ônus da inversão. Dessarte, já realizada a 

audiência de conciliação sem acordo entre as partes e apresentadas as 

manifestações, DETERMINO que as INTIME, na pessoa do(s) advogado(s) 

– caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, se pretendem a designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou 

o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE. As intimações no Juizado Especial 

serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, 

§ 2º, do CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o 

disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 7/10/2017. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-38.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 

9.099/95 - cujas provas serão verificadas de acordo com o disposto na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 712 de 886



legislação processual – Lei n. 9.099/95, arts. 5º e 6º; CPC, art. 333/NCPC, 

art. 373; Lei n. 8.078/90, art. 6º, VIII. A inversão do ônus da prova não 

exime que a parte autora faça em relação aos fatos constitutivos de seu 

direito que estão ao seu alcance - art. 333, I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, 

transferindo para a parte adversa apenas aquelas em que há 

hipossuficiência de produção pelo consumidor ou diante de peculiaridades 

da causa relacionadas, à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos da regra comum – CPC, art. 333/NCPC, art. 

373 -, bem como à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário. A inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 

8.078/90, decorre da hipossuficiência da parte para trazer provas outras 

e verossimilhança de suas alegações, bem como se baseia na 

necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, fato que não é 

absoluto ou exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e 

produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte 

adversa, que deve trazer aos autos as da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 333, II -, bem como 

aquelas decorrentes do ônus da inversão. Dessarte, já realizada a 

audiência de conciliação sem acordo entre as partes e apresentadas as 

manifestações, DETERMINO que as INTIME, na pessoa do(s) advogado(s) 

– caso existente(s) -, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, se pretendem a designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, 

especificando objetivamente as provas que pretendam produzir nessa, ou 

o JULGAMENTO IMEDIATO A LIDE. As intimações no Juizado Especial 

serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, 

§ 2º, do CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o 

disposto na CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo 

o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 7/10/2017. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59689 Nr: 2194-19.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para que proceda com a 

complementação da diligência do senhor Oficial de Justiça, nos termos em 

que fora requerido em sua certidão (ref.: 18).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54128 Nr: 2037-80.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARTON BARROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para que se manifeste acerca do laudo 

pericial jungido a ref.: 66, no prazo de 05 (cinco) dias. No ensejo, 

remetemos eletronicamente os autos à Autarquia requerida para também 

manifestar-se acerca do referido laudo pericial em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68077 Nr: 1618-89.2018.811.0026

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelio Gaklik Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Oliveira 

Santos Ferreira - OAB:10765/MT, EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 Vistos.

Cuida-se de ação de tutela provisória antecipada em caráter antecedente 

ajuizada por NÉLIO GAKLIK JÚNIOR em face de COOPERTAIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADM DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT – 

SICREDI SUDOESTEMT -, ambos já qualificados.

Entrementes, aportou nos autos termo de acordo, pugnando as partes 

pela homologação da transição e arquivamento do feito – págs. 297/299.

Vieram-me conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, ante o termo de acordo juntado nos autos, e estando as partes 

bem representadas, HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos 

parte integrante desta decisão, e, em consequência, julgo EXTINTO o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, alínea 

“b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma acordada pelas 

partes.

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE.

Dou está por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44868 Nr: 790-35.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a decisão prolatada no bojo dos 

presentes autos, uma decorrido o prazo de suspensão outrora deferido, 

INTIMA-SE o autor, na pessoa de seu causídico constituído, Via Dje, para 

no prazo de 10 (dez) dias juntar aos autos cópia da decisão administrativa 

que indeferiu a concessão do benefício pleiteado, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42327 Nr: 317-83.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Lina de Oliveira ou Creuza Linda de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a decisão prolatada no bojo dos 

presentes autos, uma decorrido o prazo de suspensão outrora deferido, 

INTIMA-SE o autor, na pessoa de seu causídico constituído, Via Dje, para 

no prazo de 10 (dez) dias juntar aos autos cópia da decisão administrativa 

que indeferiu a concessão do benefício pleiteado, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44869 Nr: 791-20.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a decisão prolatada no bojo dos 

presentes autos, uma decorrido o prazo de suspensão outrora deferido, 

INTIMA-SE o autor, na pessoa de seu causídico constituído, Via Dje, para 

no prazo de 10 (dez) dias juntar aos autos cópia da decisão administrativa 

que indeferiu a concessão do benefício pleiteado, sob pena de extinção 

do feito sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68829 Nr: 1917-66.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Dias Felipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Vistos.

I - Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], RECEBO A DENÚNCIA em face de ALEX DIAS 

FELIPE, qualificado(s) nos autos, atribuindo-lhe a prática do crime de 

tráfico de drogas [artigo 33 da Lei 11.343/06].

II - DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 10 (DEZ) DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 15H00MIN.

III – Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes providências:

a) CITE(M)-SE o(s) réu(s) (art. 56, da Lei nº 11.343/06);

b) INTIME-SE/REQUISITE o denunciado para comparecimento na solenidade 

processual designada;

c) INTIME(M)-SE a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s)/informante(s) 

arroladas na denúncia e na resposta à acusação.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, EXPEÇA-SE carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

COMUNIQUE-SE a defesa, se constituído, para que, querendo, acompanhe 

junto ao juízo deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: 

“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos;

d) Procedam-se às comunicações pertinentes em relação ao recebimento 

da denúncia, tal como determinado pela CNGC/MT;

e) CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa técnica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68563 Nr: 1784-24.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonei Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Vistos.

I - Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 10 (DEZ) DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 15H50MIN.

II - INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o(s) réu(s), a(s) vítima(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.

Em se tratando de vítima(s) e/ou testemunha(s)/informante(s) residentes 

fora desta Comarca, expeça-se carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. Expedida a missiva, 

comunique-se a defesa para que, querendo, acompanhe junto ao juízo 

deprecado a realização do ato (Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a 

defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária 

intimação da data da audiência no juízo deprecado.”).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.

III - CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa técnica.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22229 Nr: 742-81.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luclecia Gomes Correa ME, Denilson Coimbra 

Neves, Luclecia Gomes Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes quanto 

Patrono do autor (fl. 94), para fins de escorreita intimação, no sistema 

Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser certificada.

2. Com espeque no art. 476 da CNGC/MT, INDEFIRO o requerimento de fls. 

93/94, no que concerne a requisição de informações patrimoniais do 

devedor junto a Receita Federal, posto que a credora não demonstrou nos 

autos o esgotamento dos esforços para obter dados a respeito da 

situação econômico-financeira da executada, verdadeiro pressuposto 

para o deferimento de providência de tal estirpe.

3. Diante do auto de penhora e avaliação as fls. 81/82, INTIMEM-SE os 

interessados para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

4. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, certifique-se e 

tornem-me os autos conclusos.

5. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42602 Nr: 709-23.2013.811.0026
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Santo Afonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Souto Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Antônio Ferreira - 

OAB:8060-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o transcurso do prazo para o Demandado opor Contestação, 

INTIMA-SE o ente federativo requerente, para, no prazo legal, 

manifestar-se e/ou requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42321 Nr: 309-09.2013.811.0026

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP, IGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Mello Roberto - 

OAB:8.095-MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10.062 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora, e por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 

do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais arbitro no valor 

equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao pagamento das custas 

processuais, no entanto, deverá permanecer suspensa a obrigação, ante 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, as 

autoras não puderem satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará 

prescrita (art. 12 da Lei n.º 1.060/50).Considerando que a presente ação 

foi julgada improcedente, cessando os efeitos da liminar concedida 

anteriormente, proceda-se ao desbloqueio dos bens do requerido.Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos 

autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45461 Nr: 1248-52.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovânio Bento de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lúcia Garcia Gêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237

 [...] Oportunizo a manifestação das partes, para querendo, exercer seu 

direito nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil, 

inclusive, podendo complementar os pontos controvertidos.23. Para 

solução do impasse mencionado, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente na coleta de prova testemunhal, exclusivamente. Para tanto, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29.10.2018 às 

15h30min.24. Considerando o pedido de produção de prova oral e 

testemunhal, consigno que as partes deverão depositar o rol em cartório, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso 

das prerrogativas do §2º do artigo 455, CPC.25. Caso contrário, devera 

proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data 

designada, devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das 

hipóteses prevista no §4º, do mesmo dispositivo.26. Ainda, INTIMEM-SE as 

partes via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso 

haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, bem como 

seus patronos, constando do mandado que se presumirão confessados 

os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, 

se recusem a depor.27. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e 

porque ainda físico o processo, DETERMINO que seja 

digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado no 

Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes disso 

e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do 

interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos 

originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo.As providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42406 Nr: 438-14.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdLDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP, IGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Mello Roberto - 

OAB:8.095-MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10.062 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 [...] Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora, e por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Condeno 

a parte autora ao pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais 

arbitro no valor equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais, no entanto, deverá permanecer 

suspensa a obrigação, ante o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Se dentro de 05 anos, as autoras não puderem satisfazer tal pagamento, 

a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 1.060/50).Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos 

autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executá-la, os autos serão 

arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença PUBLICADA com 

a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do 

Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66679 Nr: 1247-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronicleyson de Souza Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauren Juliê Liria Fernandes 

Teixeira Alves - OAB:23380/O, Luiz Antonio Brasil Fernandes - 

OAB:20629/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de liquidação de sentença c/c tutela cautelar incidental 

ajuizada por RONICLEYSON DE SOUZA RIBEIRO em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA, na qual pleiteia pela concessão de justiça gratuita.

Analisando os documentos acoplados a inicial não verifiquei a 

comprovação da hipossuficiência da parte autora, razão pela qual 

determino sua intimaçção para o fim de comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas processuais em 15 

(quinze) dias.

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45512 Nr: 1281-42.2014.811.0026
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 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): General Motors do Brasil-Chevrolet, Grandstar 

Distribuidora de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-A/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, Daniela Sanches Vicente R. Garcia - 

OAB:6485/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Vistos...

 I. Diante das preliminares apresentadas nas contestações, INTIME-SE a 

parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugná-las.

II. Após, tornem-me os autos conclusos.

III. Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

CUMPRA-SE, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42565 Nr: 659-94.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.1. Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO em fase de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (art. 497 e ss. c/c art. 513, CPC), em 

desfavor do Instituto Nacional do Serviço Social – INSS, que seja fundada 

em título judicial ou extrajudicial.2. Instado a se manifestar, o Instituto 

concordou com os cálculos apresentados, razão pela qual, DETERMINO 

expeça-se ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja igual 

ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV 

(créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, após a expedição e 

antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, que INTIME-SE as partes do 

teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 

do Conselho da Justiça Federal.3. Nada tendo sido impugnado ou 

requerido pelas partes, as Requisições de Pequeno Valor serão remetidas 

ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal, através do Sistema 

e-PrecWeb, nos termos da Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 

2012 do TRF1.4. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) 

depósito(s) para expedição de alvará judicial.5. Após a expedição do 

alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) constituído(a), através de publicação 

no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá integral quitação ao 

objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis 

será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o 

processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC).6. 

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

tornem-me concluso para sentença – código n. 36.7. Sem prejuízo ao 

cumprimento desta decisão e porque ainda físico o processo, DETERMINO 

que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal procedimento ser realizado 

no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo após, INTIMEM-SE as partes 

disso e para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, 

acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais (art. 12, § 5º, Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da 

CNGC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40130 Nr: 1357-71.2011.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Maria Camargo Pereira- Me, Lindomar 

Soares de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o petitório retro, vez que é ônus da parte autora informar o 

correto endereço da parte ré nos autos.

Assim, determino a intimação da parte exequente, pessoalmente e através 

de seu advogado, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do 

NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40403 Nr: 212-43.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidergas Transportes, Comercio e Distribuidora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narred Valadares Mattar, Kid Waladares Mattar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Dreyer - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Vistos.

Inicialmente SUSPENDO o presente feito, nos termos do artigo 313, I do 

CPC, até finalização da habilitação dos herdeiros do executado falecido 

Narred Valadares Mattar.

Prosseguindo, recebo a petição de fls. 167/176 e determino a CITAÇÃO da 

viúva e herdeiros indicados pelo credor, para que os mesmos se 

pronunciem no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 690 do CPC.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Morte do 

Executado. Suspensão do processo para habilitação dos herdeiros, na 

forma dos arts. 110 e 313 do CPC. Adequadamente oportunizada pelo 

Juízo de origem a regularização do polo passivo. Habilitação e sucessão, 

com a citação na pessoa do inventariante, na hipótese de existir 

inventário, ou de todos os herdeiros, em caso negativo, dando assim 

prosseguimento à execução. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP 20620016020188260000 SP 2062001-60.2018.8.26.0000, Relator: 

Walter Barone, Data de Julgamento: 31/07/2018, 24ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 31/07/2018)

Decorrido o prazo supra, com ou sem pronunciamento, manifeste-se o 

credor, em igual prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49573 Nr: 1633-63.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Avícola Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO XAVIER DE CASTRO - 

OAB:36916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Morelli de Sales - 

OAB:4142/RO

 VISTOS.

I. In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do requerido (ref. 49), para fins de escorreita intimação no 

Sistema Apolo, devendo a providência ser certificada.
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II. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide.

III. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso.

Às providências.

Arenápolis/MT, 17 de novembro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55485 Nr: 2957-54.2016.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora por meio de seu advogado, DR. LUSSIVALDO 

FERNANDES DE SOUZA OAB/MT 10.186, para tomar ciência da audiência 

de conciliação/mediação designada para o dia 05/11/2018 às 13:30 horas, 

a ser realizada no CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14814 Nr: 3225-60.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. G. de Oliveira e Silva - ME, Paulo Giovani de 

Oliveira e Silva, Darcy Conceição de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pela presente, impulsionam-se os autos intimando a parte autora, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, para proceder 

a retirada da Carta de Adjudicação, conforme determinado no decisório de 

fl. 99, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14313 Nr: 2725-91.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSL, MN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LWE, CME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina A. Karlinski - 

OAB:9580/MT, Carolina Angélica Karlinski - OAB:9580/MT, 

Cleverson Capuano de Oliveira - OAB:5914-B/MT, Itelvino Hoffman 

- OAB:3441/MT, Magna Katia Silva Sanches - OAB:10638/MT, Patrícia 

Elisa Vieira Brito - OAB:10304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Pierre de Lima - 

OAB:44763/RS

 Tendo-se em vista a penhora online (Bacen Jud) efetivada, impulsiono os 

autos intimando as partes requeridas, via DJE/MT, por meio de seu 

procurador, para, oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000397-54.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER NEVES DE SOUZA FARIA (ADVOGADO(A))

ROSEMILDO VIEIRA DE FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO AFONSO (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000397-54.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 03/10/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT, bem como acerca da decisão que indeferiu 

o pedido de tutela de urgência. Ressalta-se, ainda, que a ausência do 

autor implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-39.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

GIRLENE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000204-39.2018.8.11.0026 Impulsiono os autos, a fim de intimar 

a autora, na pessoa dos seus patronos, para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do depósito constante no ID 14895874.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-09.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JADER LUIZ BORGES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010019-09.2016.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar 

impugnação ou recuso acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010166-35.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA (EXEQUENTE)

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010166-35.2016.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência da decisão proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010166-35.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA (EXEQUENTE)

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010166-35.2016.8.11.0026 Por determinação da MMª. Juíza de 

Direito, e com fulcro ao art. 1º, do Provimento n. 68/2018, intimo o 

requerido, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar 

impugnação ou recuso acerca da decisão de deferimento do pedido de 

levantamento de alvará, bem como ciência da decisão proferida nos autos.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53323 Nr: 2103-73.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA PERETTI E SILVA LOTFI, ROSA 

LUCIA PERETTI E SILVA MESCOLOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, JOSE FRANCISCO NEVES - OAB:9352/O

 Vistos.Trata-se de Ação Civil Pública por Dano Ambiental c/c pedido 

liminar, proposta pelo Ministério Público em face de Vera Lúcia Peretti e 

Silva Lotfi e Rosa Lúcia Peretti e Silva Mescoloti.(...)cial.É o relato. 

Decido.Quanto à preliminar arguida nas contestações, falta de interesse 

processual, entendo que não merece prosperar. Com efeito, embora as 

requeridas aleguem que realizaram Termo de Ajustamento de Conduta, o 

qual suspendeu a exigibilidade do auto de infração, entendo que não há 

vinculação do resultado da via administrativa para a esfera penal e civil, 

ao menos em regra. É pacifica e iterativa a orientação doutrinária e 

jurisprudencial que afirma a independência e autonomia entre as esferas 

administrativa, criminal e civil. (..) Assim, afasto citada matéria. Superada a 

preliminar, nos termos do art. 357, do CPC, DECLARO O FEITO 

SANEADO.Fixo como ponto controvertido:a)a ocorrência dos danos 

ambientais descritos no auto de infração nº 120985 e a constatação de 

desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente.Defiro o 

pedido da parte requerida de produção de prova oral, com a oitiva de 

testemunhas. CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

requerida apresente o rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de outubro de 2018, às 

17 horas. Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências. 

Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências legais. 

Deverão os advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, 

CPC, quanto à produção da prova testemunhal. Outrossim, observo que foi 

suscitada pela parte requerida a realização de perícia na área, a qual se 

mostra pertinente a fim de se constatar se não houve novos atos de 

degradação da área.Assim, determino que o Gestor Judiciário certifique 

quanto à existência de cadastro de perito com a formação de Engenharia 

Florestal para realizar a perícia suscitada pelas requeridas. 

Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59870 Nr: 14106-28.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Roberto Mateus dos Santos 

em face de Edina Ferreira Lopes.

Às ref. 4, foi determinada a intimação da parte autora para melhor elucidar 

os fatos narrados, por meio de seus advogados.

Às ref. 30, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, para dar 

prosseguimento ao feito, não sendo possível localizá-la (ref. 21).

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a extinção do 

processo (ref. 27).

Neste cenário, imperiosa se faz a extinção do feito por abandono da parte 

requerente.

 Assim sendo, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, ante a natureza da ação.

Recolha-se eventual mandado expedido.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Reputo válidas as intimações 

feitas nos endereços declinados na inicial.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36449 Nr: 1190-33.2009.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA RIATO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de adjudicação do bem móvel arrolado no 

presente inventário (fls. 70), determino a intimação da inventariante, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, deposite em Juízo o valor equivalente ao 

quinhão do herdeiro Kawan Riato Silva Oliveira.

Após a comprovação do depósito judicial, retornem os autos conclusos 

para deliberações.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41763 Nr: 397-89.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL GABRIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pela derradeira vez, para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58276 Nr: 1397-22.2015.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAF COMERCIO ASSESSORIA E 

PARTIFIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, OLDEMAR SANDRI, ARNALDO 

RODRIGUES DOS SANTOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a parte interessada discordou da proposta de 

honorários apresentada pelo perito inicialmente nomeado, REVOGO a 

nomeação anteriormente feita (ref. 03) e nomeio como perito o avaliador 

imobiliário Antônio Paulo de Andrade Silva, podendo ser localizado na 

Avenida Luiz Vicini de Lima, nº 51, Centro, Aripuanã/MT, contato: 66 3565 

1283 – 66 9 8117 5500, e-mail: agrimensor.ap@hotmail.com.

Notifique-se o perito acerca da nomeação e para a apresentação de 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, comunique-se ao juízo deprecante, a fim de que as partes 

sejam intimadas para indicar assistentes técnicos, caso o pretendam, e o 

autor para depositar os honorários periciais.

Após o depósito dos honorários, notifique-se o perito para que cumpra 

com o encargo ao qual foi nomeado, devendo apresentar laudo de 

avaliação no prazo de 30 (trinta) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77761 Nr: 3283-51.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA SIGNOR SCHMITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o atendimento da determinação retro (ref. 9), delibero pelo 

prosseguimento do feito.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.

Trata-se de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e 

Audiência de Justificação Prévia c/c Danos Materiais formulado por 

KARINA SIGNOR SCHMITZ em desfavor de UNIVERSIDADE DE FRANCA – 

UNIFRAN, ambos qualificados no processo.

Afirma a requerente que prestou concurso público para o cargo de 

Professor de Educação Básica na área de artes em 17 de setembro de 

2017 e foi aprovada na 3ª colocação, obtendo a pontuação final de 

202,90, conforme publicação do resultado final e homologação em 

01/02/2018.

 Prossegue em sua narrativa, alegando que um dos requisitos necessários 

para posse no concurso é a apresentação de diploma na área de atuação, 

reconhecido pelo MEC. Contudo, ainda não possui o Diploma de Conclusão 

de Ensino Superior, tendo em vista que possui matérias pendentes para 

serem cursadas.

Requereu o deferimento da antecipação dos efeitos da decisão final de 

mérito, para o fim de determinar que a Requerida disponibilize as 

disciplinas de Projeto Experimental II, Prática de Ensino em Arte no Ensino 

Médio e Gravura, para que a Requerente tenha tempo hábil para cursá-las 

e obter o diploma, possibilitando sua posse no cargo de Professora de 

Educação Básica na área de Artes.

 A inicial veio acompanhada de documentação digitalizada.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

O Novo Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015) distingue a tutela 

provisória em duas espécies, revestindo-se em tutela de urgência ou 

evidência, conforme artigo 294, caput, do Novo Diploma Legal.

No caso em apreço, afirmando a autora pela existência de periculum in 

mora para a necessidade de efetivação da medida, indispensável é o 

preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do NCPC 

(tutela de urgência), que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (g.n.)

Nesta esteira, para fins de concessão da liminar buscada, de natureza 

antecipatória, exige-se, além de probabilidade do direito capaz de 

convencer o juízo acerca da verossimilhança das alegações, que a 

espera para prolação do provimento final acarrete perigo de dano à parte, 

ou, ainda, que exista risco ao resultado útil do processo.

No mais, não se pode olvidar da necessidade de que o provimento 

antecipatório seja dotado de reversibilidade, segundo §3º do artigo 300 do 

NCPC:

Art. 300, §3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão.

Com base em todas estas premissas, observa-se, em análise do 

processo, ausente prova da verossimilhança das alegações, 

afastando-se a probabilidade do direito.

Isto porque, não há comprovação de que a autora tenha cumprido os 

requisitos para cursar as disciplinas faltantes. É sabido que é competência 

das universidades, dentro de sua autonomia, estabelecer pré-requisitos 

às disciplinas constantes de seu currículo.

 Embora a autora tenha apresentado bom desempenho nas disciplinas já 

cursadas, seria por demais precipitado deferir a tutela de urgência, sem 

oportunizar à parte requerida o exercício do contraditório e da ampla 

defesa.

 Ademais, não costa do processo qualquer informação de que a autora 

esteja na iminência de ser convocada, o que afasta também o requisito do 

risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao pedido de realização de audiência justificação prévio, indefiro.

 Importante consignar, que a audiência de justificação é uma faculdade do 

Juiz, cabendo somente a ele determinar a realização de atos que garantam 

a efetividade da prestação jurisdicional, bem como indeferir a prática de 

atos desnecessários e que possam embaraçar o andamento do feito.

Nesse sentido, transcrevo o julgado:

TJMG-0707640) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 

- NÃO DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA - 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE. Para a 

concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requer 

demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o 

perigo de dano. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o 

indeferimento da tutela de urgência pleiteada, mormente quando a questão 

posta em Juízo requer maior dilação probatória. A designação de 

audiência de justificação prévia é uma faculdade do Juiz, seja porque não 

há dispositivo legal que o obrigue a determiná-lo, seja porque é o 

Magistrado o condutor do processo, cabendo somente a ele determinar a 

realização de atos que garantam a efetividade da prestação jurisdicional, 

bem como indeferir a prática de atos desnecessários e que possam 

embaraçar o andamento do feito. (Agravo de Instrumento nº 

0281102-67.2016.8.13.0000 (1), 18ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Arnaldo 

Maciel. j. 08.11.2016, Publ. 16.11.2016).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.

No mais, deixo de designar audiência preliminar de conciliação, nos termos 

do artigo 334 do CPC, em virtude da ausência de instalação de CEJUSC na 

Comarca. Frisa-se que a participação do juiz em referida audiência é 

desaconselhável, por violar o princípio da confidencialidade.

A confidencialidade “implica o sigilo de toda informação obtida pelo 

conciliador ou mediador ou ainda pelas partes, no curso da 

autocomposição, com exceção de prévia autorização das partes.”[1]

Ora, não há como garantir respeito a esse princípio se tanto esta 

magistrada, como sua assessoria, estarão em contato direto com o 

julgamento de mérito da causa.

A própria Lei é clara ao dizer que “a confidencialidade estende-se a todas 

as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não 

poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa 

deliberação das partes”

Ainda em relação à assessoria, ou à possibilidade de se designar servidor 

exclusivamente para a função, tem-se que a Lei exige capacitação mínima 

por meio de curso realizado por entidade credenciada (art. 167, § 1º, 

CPC). Como não há servidor ou membro de assessoria capacitado, esta 

via resta inviabilizada.

O artigo 139, VI, CPC permite ao juiz flexibilizar o procedimento, 

adequando-o à causa e tornando o processo mais efetivo.

Ademais, será assegurada a possibilidade de realização de audiência de 

composição caso se mostre viável sua realização após defesa e réplica. 

Assim, constata-se que não há qualquer prejuízo na flexibilização aqui 

operada.

 Portanto, não há que se falar em nulidade (art. 282, § 1º, CPC), já que a 

medida de flexibilização é temporária e somente será mantida enquanto 

ausente estrutura apta à realização do procedimento completo trazido com 

a nova Lei.

Cite-se a parte requerida para que:

a) Ofereça defesa, no prazo da lei, sob pena de revelia, consoante 

previsão do artigo 344 do CPC, ressalvadas as hipóteses do artigo 345 do 

mesmo diploma;

Apresentada contestação, intime-se a parte autora a impugná-la no prazo 

de quinze dias úteis (artigos 350 e 351 do CPC).

Na sequência, intimem-se as partes a especificar as provas que 

eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias.

Após, conclusos para saneamento.

Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39723 Nr: 2193-86.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

MÓVEIS ARIPUANÃ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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 Defiro o pedido de fls. 25.

Cite-se a parte executada, nos termos da decisão de fls. 14.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63663 Nr: 3138-63.2016.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de ref. 20, revogo a nomeação outrora realizada 

(ref. 17), e nomeio para prosseguir na defesa do requerido, como 

curadora especial, a advogada Dra. Juliana Paes Pereira, a qual deverá 

ser intimada da nomeação, bem como para que apresente a peça cabível, 

no prazo legal.

Com o aporte da peça processual, intime-se a autora a fim de que requeira 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 16272 Nr: 45-49.2003.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONIAS ONEZIO ELIZEU, MARIA DE FATIMA 

CONCEIÇÃO LEITE, GABRIEL DE ALMEIDA, VALDIRENE FRANCISCA DE 

SOUZA, ALICE DE FATIMA CARDOSO DE ALMEIDA, ADEMIR DE ALMEIDA, 

OSVALDO DE ALMEIDA, VULGO "TICO-TICO", CLEDER PERES DE 

ALMEIDA, CLAUDIA PERES DE ALMEIDA, ROSEMARI APARECIDA 

PINHEIRO DE ALMEIDA, LEONOR LEME DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONÉSIO ELIZEU DE ALMEIDA (FALECIDO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ASTILHO DEMETRIO URBIETA - OAB:7.717-b, 

ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B, JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT, 

ROMEU COSTA CURTA - OAB:3815 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Perlustrando os autos, verifico que a partilha de bens proposta pela 

inventariante e herdeiros já foi devidamente homologada (fls. 349).

Contudo, intimada a inventariante para apresentação das certidões de 

quitação com as Fazendas Públicas, bem como se manifestar do teor da 

certidão do Contador Judicial (fls. 350), esta requereu a atribuição do valor 

ao feito no patamar de R$ 264.547,39 (duzentos e sessenta e quatro mil 

quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), valor este 

que se encontra em consonância com a avaliação realizada pela 

Secretaria de Estado de Fazenda (fls. 93/94).

Às fls. 356/368, o herdeiro Ademir de Almeida apresentou comprovantes 

de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referentes 

aos anos de 2012 a 2017.

Pois bem.

Considerando que a Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da 

agência fazendária de Aripuanã, avaliou os bens deixados pelo “de cujus” 

(fls. 94), bem como que o valor declinado pela inventariante se encontra 

em consonância com a avaliação do órgão competente, determino que o 

Contador Judicial promova a aferição do valor das custas e taxa judiciária 

tendo por base a quantia declinada pela inventariante, qual seja, de R$ 

264.547,39 (duzentos e sessenta e quatro mil quinhentos e quarenta e 

sete reais e trinta e nove centavos), intimando-se a inventariante para o 

recolhimento posteriormente.

No mais, determino, pela derradeira vez, a intimação da inventariante, por 

sua advogada, para que apresente nos autos as Certidões de quitação 

com as Fazendas Públicas, bem como comprove o recolhimento do 

Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCMD.

Após o cumprimento das determinações acima, retornem conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 34252 Nr: 778-39.2008.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDGE SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604/A

 Vistos.

Perlustrando os autos, verifico que a parte autora às fls. 166 não 

concordou com o cálculo do valor remanescente elaborado pelo Contador 

Judicial às fls. 163.

Entretanto, verifico que ao realizar o referido cálculo, o Contador Judicial 

utilizou-se dos parâmetros estabelecidos na decisão de fls. 160.

Assim, indefiro o pedido de nova atualização do cálculo do valor 

remanescente da condenação e, consequentemente, HOMOLOGO o 

cálculo realizado às fls. 163.

Intime-se a parte requerida, para que realize o depósito judicial do valor 

remanescente do débito, qual seja, R$ 538,68 (quinhentos e trinta e oito 

reais e sessenta e oito centavos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as 

penas da lei.

Após a comprovação do depósito judicial, intime-se a parte autora, por seu 

advogado, para que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66113 Nr: 1243-33.2017.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PONTUAL S/A - Massa Falida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAVATAHY PUBLICIDADE LTDA, 

COTONIFICIO DA TORRE PARTICIPAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS WAISMAN 

FLEITLICH - OAB:131.761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da petição da parte interessada (ref. 23), determino a 

intimação do perito nomeado pelo Juízo, a fim de que formule nova 

proposta de honorários ou justifique o valor constante da proposta 

apresentada à ref. 22, no prazo de 10 (dez) dias.

No mesmo prazo, deverá o perito informar se concorda em receber os 

honorários periciais no final do processo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte interessada, para que 

manifeste-se.

Oficie-se ao Juízo deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51071 Nr: 1834-68.2012.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SILVA ZOTTELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE CRISTIANE HIPOLITO KRUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 
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RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MICHELE CRISTIANE HIPOLITO KRUL, 

Cpf: 98786636120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 884,88 (Oitocentos e oitenta e quatro reais e 

oitenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 27 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55091 Nr: 1628-83.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDISON DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS PASQUALETTO, URSULINA SINSKI 

PASQUALETTO, PAULO FERNANDES GARCIA, EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS PARANÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUDISON DA SILVA LIMA, Cpf: 

23529164291, Rg: 2456096, Filiação: Waldelice Batista de Lima e Jovelina 

da Silva Lima, data de nascimento: 19/10/1973, brasileiro(a), natural de 

Xambioá-TO, convivente, agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.016,04 (Um mil e dezesseis reais e quatro 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao Protesto de 

Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 27 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41321 Nr: 1709-37.2011.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERALDO MARTINS DA SILVA, Cpf: 

29863457191, Rg: 315.669, brasileiro(a), casado(a), vereador e sargento 

da polícia, Telefone 5651330. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 609,94 (Seiscentos e nove reais e noventa e 

quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao Protesto 

de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 27 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50456 Nr: 1176-44.2012.811.0088

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINÉIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES - CEMAT, CNPJ: 03467321000199. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 27 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14245 Nr: 43-16.2002.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FERNANDO CARDOSO 

- OAB:40.035/PR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ABILIO CARDOSO, Cpf: 11683635949. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 3.340,50 (Tres mil e trezentos e quarenta reais 

e cinquenta centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 27 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41528 Nr: 178-76.2012.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

17715750263, Filiação: Josefa Rodrigues da Silva e Sebastião Silva, 

brasileiro(a), Telefone 93981317602. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito ao Protesto de 

Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 27 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37750 Nr: 446-04.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EM ARIPUANÃ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMERSON SILVA AUGUSTO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do 

débito ao Protesto de Títulos, ou ainda, à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALEXANDRE 

TIEMANN, digitei.

Aripuanã, 27 de agosto de 2018

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 34447 Nr: 967-17.2008.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE 

- OAB:OAB/MT 15549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Isso posto, com esteio no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

resolvendo o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido para consolidar 

junto à parte autora a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

objeto do contrato firmado entre as partes, com fulcro nos arts. 2º e 3º do 

Decreto-lei n. 911/69, confirmando a medida liminar efetivada nos 

autos.Fica facultada à parte autora a prerrogativa do art. 2º do Decreto-lei 

n. 911/69.CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, dada a 

simplicidade da causa, com esteio no art. 85, § 2º, do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpram-se as demais disposições da 

CNGC.Diligências Necessárias.Transitado em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36355 Nr: 1092-48.2009.811.0088

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR PREDIGER TISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI ITAMAR TISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EM ARIPUANÃ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Procedeu-se à abertura de inventário do bem deixado por 

falecimento do inventariado Ronei Itamar Tischer, tendo sido nomeada 

inventariante a requerente Lenir Prediger Tischer.Oficiou-se a Delegacia 

da Receita Federal requisitando informações acerca de débitos fiscais em 

nome do “de cujus”.Manifestação da Fazenda Estadual às fls. 

41/44.Juntada de certidão negativa de débitos Estaduais às fls. 

47/48.Ofício da Receita Federal informando a inexistência de débitos 

fiscais em nome do inventariado às fls. 61.Às fls. 69/71, a inventariante 

apresentou proposta de homologação de partilha do bem deixado pelo 

inventariado.É O RELATÓRIO. DECIDO.Anoto, inicialmente, que em se 

tratando de inventário é cabível a homologação da partilha sem prévia 

manifestação da Fazenda Pública, mas a expedição do respectivo formal 

ou alvará fica condicionada à prova de pagamento dos tributos, na via 

administrativa.(..)HOMOLOGO, por sentença, a partilha amigável celebrada 

nestes autos (fls. 69/71), para que produza seus jurídicos e devidos 

efeitos, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo 

erro omissão e ressalvados direitos de terceiros. Com o trânsito em 

julgado e a apresentação da certidão ampla de quitações fiscais e o 

Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, em nome do de 

cujus junto à Fazenda Municipal, bem como pagas eventuais custas 

remanescentes, expeça-se o competente FORMAL DE 

PARTILHA.Expeça-se o necessário, observados os requisitos do artigo 

655, do CPC, depois de certificado o trânsito em julgado. Em atendimento 

ao artigo 659, § 2º, do CPC, intimem-se as Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal, antes de se efetivar a entrega do formal de partilha, 

certidão ou carta de adjudicação, ao(s) interessado(s).Transitada em 

julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se, com as 

anotações e baixas de estilo. Cumpra-se, com a observância das formas 

e prazos legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50014 Nr: 706-13.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA BEALOZURW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, autorizo a reserva dos valores contratados com o 

causídico, desde que, a AUTORA SEJA INTIMADA PESSOALMENTE e não 

impugne o destacamento. Consigno, ainda, que a autora terá o prazo de 
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05 (cinco) dias para se manifestar quanto à eventual impugnação da 

reserva dos honorários do advogado, e que somente após o escoamento 

de tal prazo poderá ser reservado os honorários. Outrossim, 

considerando que os honorários contratuais não decorrem de 

condenação não poderão ser objeto de Requisição de Pequeno Valor, 

devendo neste momento apenas ser realizada a sua reserva.Quanto ao 

pedido de levantamento dos honorários sucumbenciais, verifico que estes 

são devidos ao advogado que atuou na fase de conhecimento e recursal 

do processo –Dr. Jobé Barreto de Oliveira. Desta forma, INDEFIRO o seu 

levantamento pelo advogado constituído posteriormente pela autora.Por 

fim, no que diz respeito ao pedido de expedição em nome da parte autora 

para que essa se desloque pessoalmente a agência do INSS e requeira a 

implantação do benefício, verifico que merece ser acolhido. Com efeito, a 

autarquia já foi devidamente intimada para proceder a implantação do 

benefício, consoante depreende-se da determinação de fls. 152, 

permanecendo inerte. Assim, determino que a Secretaria expeça o ofício 

nominal  a parte autora,  conforme requer ido às f ls. 

158/159.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53832 Nr: 485-59.2014.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DACOL MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/c pedido liminar 

proposta por Banco Bradesco S.A. em face de Dacol Madeiras 

LTDA-EPP.Recebida a petição inicial (fls.28/28-v) foi deferido o pedido 

liminar.Citada, a parte requerida apresentou contestação (fls. 33/47). 

Juntou documentos (fls. 48/65).Cumprimento da medida liminar de busca e 

apreensão às fls.68/83.Impugnação à contestação aportou às fls. 

92/107.Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, a 

parte requerida pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial.É o 

relato. Decido.Quanto as alegações de possibilidade de revisão de 

cláusulas contratuais em sede de contestação, capitalização diária de 

juros, comissão de permanência e recomposição do equilíbrio contratual, 

estas serão analisadas no momento oportuno, qual seja, prolação da 

decisão de mérito.No que se refere à alegação preliminar de falha na 

notificação e ausência de constituição em mora, verifico que não merece 

prosperar. Com efeito, o requerido foi devidamente notificado do 

inadimplemento do contrato em 29/10/13, (...) Assim, afasto as 

preliminares arguidas.Superadas as preliminares, nos termos do art. 357, 

do CPC, DECLARO O FEITO SANEADO.Para tanto, defiro a produção de 

prova testemunhal postulada pelo requerido.Defiro, ainda, a produção de 

prova documental, por meio dos documentos já apresentados pelas 

partes.Fixo como ponto controvertido:a)a abusividade das cláusulas do 

contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes.CONCEDO o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida apresente o rol de 

testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de dezembro de 2018, às 17 horas e 30 minutos. 

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências. Intimem-se as 

partes, por seus advogados, com as advertências legais. Deverão os 

advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, CPC, quanto à 

produção da prova testemunhal. Quanto ao pedido de prova pericial será 

anal isado opor tunamente,  após a  co lhe i ta  da prova 

testemunhal.Intimem-se.Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70896 Nr: 1304-18.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SESAR FRANCISCO POMPEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSE LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados 

pelo Ministério Público, por meio do seu defensor constituído (ref.: 22 dos 

autos).

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

24 de setembro de 2018 às 14h30min.

Intimem-se: o acusado, o defensor constituído Dr. Tiago José Lipsch – 

OAB/MT 23.383, o representante do Ministério Público, bem como as 

testemunhas da acusação e da defesa, que são comuns.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19771 Nr: 463-09.2007.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. H. DE PAULA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por JH. DE PAULA-ME em face de 

MUNICÍPIO DE BRASNORTE, ambos qualificados nos auto.

Tendo em vista a certidão de fls. 128, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

que não se manifestou quando intimada a fazê-lo.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo extinto este feito, sem resolução do mérito com 

base no artigo 485, III, do CPC.

Condeno o autor em custas e taxas judiciais residuais a serem calculados 

pelo contador judicial.

Transitada em julgado a decisão, ao arquivo, com as devidas baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69619 Nr: 516-04.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 49 e DETERMINO a expedição de novo mandado de 

arresto do CONJUNTO SEMEADORA ADUBADORA DE ARRASTO, 

MODELO PANTHER SM, MARCA VENCE TUDO, MODELO 2012, CÓDIGO 

FINAME 2486716 na FAZENDA 8 DE MAIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 

BRASNORTE/MT, com a ordem de remoção do bem, com o fito de garantir 

eventual frustação do processo executório.

Registro, ademais, que o aludido bem poderá ser depositado/armazenado 

em pátio próprio, devendo tal ato ser comunicado previamente a este 

Juízo.

Por derradeiro, verifico que já ocorreu o pagamento da diligência do oficial 

de justiça (ref.: 47).

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário mandado/ofício/carta/carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69215 Nr: 290-96.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 

JUÍNA/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA LEAL, NELSON DA SILVA, 

Walber Matos Pacheco, WEGSMAR DE OLIVEIRA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 17200, Elton Antônio Rauber - OAB:OAB/MT 19.692, 

Paulo Robson Veronezi - OAB:OAB/MT 22.511/O

 Vistos etc.

 Em razão da nomeação do advogado Dr. Tiago José Lipsch– OAB/MT – 

23.383 para atuar como defensor dativo especificamente nesta audiência 

em defesa dos réus Paulo e Nelson, arbitro à titulo de honorários 

advocatícios a importância de 02 URH´s.

Defiro o requerimento do Advogado de Defesa, Dr. Daily Coutinho Figueira 

– OAB/MT 17200 e DETERMINO que o mesmo informe o paradeiro da 

testemunha João Batista de Oliveira, no prazo de 05 dias.

Redesigno a audiência de instrução para o dia 01/10/18 às 16h00min.

Intime-se a testemunha João Batista de Oliveira por meio de oficial de 

justiça.

OS RÉUS, OS ADVOGADOS E O PROMOTOR DE JUSTIÇA SAIRAM 

INTIMADOS EM AUDIÊNCIA.

Cumprida a finalidade desta missiva devolva à origem com as nossas 

homenagens de estilo.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63480 Nr: 126-68.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BALAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Adriana Rodrigues 

Conti - OAB:21998-O

 Vistos etc.

Em tempo, em razão da nomeação da advogada Dra. Ellen Adriana 

Rodrigues Conti, OAB-MT 21998/0 para atuar como defensora dativa em 

prol do requerido (ref.47), ARBITRO à título de honorários advocatícios, a 

importância de 05 URH´s em nome da aludida advogada.

Expeça-se o necessário, notadamente a certidão de honorários.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71186 Nr: 1496-48.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGIDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, por meio da sua defesa constituída (ref.: 23 dos 

autos).

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

 Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 de outubro de 2018 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, a defesa constituída, o representante do Ministério 

Público, bem como as testemunhas.

No mais, intime-se a Autoridade Policial para que forneça a este Juízo o 

laudo pericial do local do crime, no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59457 Nr: 359-02.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21.907/O

 Vistos etc.,

Decorrido o prazo recursal, conforme certidão à ref.: 155, DETERMINO a 

intimação do Ministério Público e da Defesa, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, que deverá ser certificado, apresentem o rol de testemunhas 

que irão depor em plenário do júri, até o máximo de 05 (cinco), podendo 

ainda juntarem documentos e requererem diligências, nos termos do artigo 

422 do Código de Processo Penal – CPP, sob pena de preclusão.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

Cumpra, expedindo o adequando e servindo a cópia deste despacho como 

o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56823 Nr: 606-17.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, por meio do seu defensor dativo (ref.: 22 dos 

autos).

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 
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acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

 Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

24 de outubro de 2018 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, o defensor dativo, o representante do Ministério 

Público, bem como as testemunhas da acusação e da defesa.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56825 Nr: 608-84.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/MT, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, por meio do seu defensor dativo (refs.: 24 e 25 dos 

autos).

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

08 de outubro de 2018 às 14h30min.

Intimem-se: o acusado, o defensor dativo, o representante do Ministério 

Público, bem como as testemunhas da acusação e da defesa, que são 

comuns.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72412 Nr: 2061-12.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSP, JGF, AMDO, WBMS, JJDS, PRDO, 

ECDSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA - 

OAB:11443-MT, Ellen Adriana Rodrigues Conti - OAB:21998-O, 

LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:21.907/O, MARCELO FELICIO 

GARCIA - OAB:7297

 Vistos etc.

ERIELY CRISTINA DOS SANTOS DE ASSIS, por meio da sua defesa 

constituída formulou pedido de revogação de prisão preventiva 

asseverando, em síntese, a inexistência de motivos para decretação da 

custódia cautelar em exame, bem como que exerce ocupação lícita, reside 

em lugar certo, é primária e tem bons antecedentes.

Oportunamente, ouvido o representante do Ministério Público, o Promotor 

de Justiça pugnou pela manutenção da prisão. (ref.: 17 dos autos).

 Vieram os autos conclusos.

É o relato, do necessário. Fundamento. Decido.

Pois bem.

A prisão preventiva tem a característica de rebus sic stantibus, porquanto 

pode ser revogada conforme o estado da causa, desde que desapareçam 

os pressupostos que ensejaram sua decretação.

Ocorre que, observo que não houve alteração do contexto fático dos 

autos, que ensejasse a revogação da referida prisão preventiva da 

acusada.

E, ademais, analisando os fatos e a forma como ocorreu o crime, extrai-se 

a gravidade concreta do delito, logo, medidas cautelares diversas da 

prisão mostram-se ineficazes para acautelar o meio social.

Por fim, registro que, eventuais predicados pessoais favoráveis à 

acusada, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e 

atividade lícita, não são, por si só, motivos garantidores de eventual direito 

à liberdade.

Dessa forma, ainda presentes os requisitos previstos no artigo 312, do 

Código de Processo Penal, em consonância com a manifestação 

ministerial, mantenho a prisão preventiva da citada investigada, pelos 

próprios motivos exarados na decisão outrora proferida.

Intimem-se: pessoalmente a acusada, bem como a sua defesa, via 

publicação na imprensa.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário mandado/carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65860 Nr: 1615-43.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo-se em vista o pedido de justiça gratuita, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito, comprove nos autos a alegada hipossuficiência 

financeira ou promova o devido recolhimento da taxa e das custas 

judiciais, trazendo prova aos autos.

Oportunamente, informo que as guias, referentes aos aludidos 

recolhimentos estão disponíveis no site do TJMT, no link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/distribuicao.

Decorrido aludido prazo, o que deverá ser certificado, com ou sem a 

promoção da determinada diligência, venham-me os autos conclusos, para 

ulteriores deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o adequado e, servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59250 Nr: 287-15.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ABREU DE OLIVEIRA, JULIANO 

SOARES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Santana Santos - 

OAB:17289/O MT

 Vistos etc.

De início, verifico que a Dra. Adelita Santana Santos, OAB/MT 17.289, foi 

nomeada por este Juízo para apresentar tão somente a resposta à 

acusação, em defesa do acusado Juliano Soares de Melo (ref.: 21).

Assim sendo, tendo em vista que aludido ato da defesa foi realizado pela 

mencionada advogada outrora nomeada (ref.: 34), ARBITRO a título de 

honorários advocatícios para a referida causídica, o importe de 2 (dois) 

URH’s.

E, para prosseguimento na defesa do acusado Juliano Soares de Melo, 

NOMEIO como defensora dativa a Dra. Ellen Adriana Rodrigues Conti, 
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OAB-MT 21998/0, advogada militante nesta Comarca, que deverá ser 

intimada da aludida nomeação, para promover a defesa do referido 

acusado. Sendo que, em não havendo recusa, intime-se o mencionado 

acusado desta nomeação.

Lado outro, quanto ao acusado RONALDO ABREU DE OLIVEIRA, 

DETERMINO a expedição de carta precatória ao Juízo de Juína, eis que 

depreco ao aludido Juízo o ato de citação do mencionado acusado, que 

pode ser localizado, no seguinte endereço: Postal Restaurante, em 

Juína/MT, CEP 78320-000.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/título executivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54210 Nr: 979-82.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. RUBIN -ME, JOEL RUBÍN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MOTOGROSSENSE S/A 

- ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido fls.279/281.

INTIME-SE o executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos dos arts. 528 e ss. c/c 911 e ss. do NCPC.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a 

PENHORA E AVALIAÇÃO por meio de oficial de justiça dos bens indicados 

na inicial, já acrescido dos honorários advocatícios que arbitro à razão de 

10% sob o valor da dívida, nos termos do art. 829 e 830 do NCPC, salvo 

se o executado optar pela realização da penhora online via BACENJUD.

Realizada a penhora INTIME-SE o executado para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61904 Nr: 1653-89.2016.811.0100

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIA GOMES DE OLIVEIRA, JULIANA APARECIDA 

PONCIO DE OLIVEIRA, TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA APARECIDA PONCIO DE 

OLIVEIRA - OAB:45548, MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado pelas advogadas 

JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA e MARIANA GOMES DE 

OLIVEIRA, em favor de TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, tendo como 

autoridade coatora o Delegado da Polícia Judiciária Civil de Brasnorte, 

Waner dos Santos Neves.

Oportunamente, ouvido o representante do Ministério Público, o Promotor 

de Justiça pugnou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a 

perda do objeto do pleito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, do necessário. Fundamento. Decido.

Compulsando os autos, observo que, como bem asseverado pelo Parquet:

“[...] o heróico remédio constitucional impetrado perdeu seu objeto, eis que 

o Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente em data de 13 de 

outubro de 2016, nos autos Código 61692, diante da presença de indícios 

suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, inexistindo o 

constrangimento ilegal ao paciente como apontado pelas impetrantes.

Nota-se que as investigações foram concluídas e a persecução criminal 

deflagrada em Juízo, não subsistindo a potencial ameaça à liberdade do 

paciente na forma narrada pelas impetrantes.

Além disso, com o recebimento da denúncia realizado pelo magistrado em 

13/10/2016, eventual ato que possa ensejar a impetração de habeas 

corpus deve ser formulado perante o Tribunal de Justiça, tendo como 

autoridade coatora o Juízo responsável pelo recebimento.”

Com estas considerações, ante a perda de objeto do pleito, julgo extinto 

este feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o representante do Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e as 

cautelas legais e de estilo.

P.R.I.

 Cumpra-se, expedindo, acaso necessário, o adequado e, servindo a 

cópia desta decisão como mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57499 Nr: 826-15.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMMUEL EFRAIM ALVES FERREIRA, 

MARCELO RAMOS DE ANDRADE, EULALIO GOMES GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/O, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal instaurada em face de SAMMUEL EFRAIM ALVES 

FERREIRA e MARCELO RAMOS DE ANDRADE pela prática dos delitos 

previstos nos artigos 155, § 4º, inciso I, e 288, caput, ambos do Código 

Penal e EULÁLIO GOMES GOUVEIA pela prática dos delitos previstos nos 

artigos 180 e 288, ambos do Código Penal.

Instruído o feito, sobreveio a manifestação retro do representante do 

Ministério Público, pugnando pela declaração da extinção da punibilidade, 

tendo em vista o óbito do acusado Sammuel e ademais, requerendo outras 

diligências em face aos feitos dos outros condenados.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos verifico que se encontra acostado neste feito a 

cópia da certidão de óbito do denunciado SAMMUEL EFRAIM ALVES 

FERREIRA, noticiando seu falecimento. (ref.: 170).

Pois bem.

Nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, a morte do acusado é 

causa de extinção da punibilidade, senão vejamos:

 “Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

I - Pela morte do agente;

(...)”.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal, 

Julgo Extinta a Punibilidade do réu SAMMUEL EFRAIM ALVES FERREIRA, 

extinguindo também o presente procedimento, em face daquele.

No mais, quanto aos demais réus MARCELO RAMOS DE ANDRADE e 

EULÁLIO GOMES GOUVEIA, DETERMINO: que seja certificado o trânsito 

em julgado da sentença condenatória proferida em 05/05/2016, (ref. 148), 

expedindo-se a guia de execução de pena e instaurando o processo 

respectivo, promovendo-se, após a autuação do executivo de pena, o 

arquivamento dos autos desta ação penal, com as cautelas e as baixas de 

estilo.

Intime-se e cientifique o representante do Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário mandado/ofício/carta/carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55634 Nr: 163-66.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18.821/O

 Vistos etc.

Extrai-se da certidão de ref.: 116, que o Recurso de Apelação interposto 

pelo Ministério Público à ref.: 115 dos autos é tempestivo, assim sendo, 

RECEBO o aludido Recurso, nos seus legais e jurídicos efeitos.

Intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões do Recurso de 

Apelação, no prazo legal de 8 (oito) dias, nos termos do art. 600, do CPP, 

o que deverá ser certificado.

Transcorrido referido prazo, com ou sem contrarrazões, estando em 
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ordem o processo, remeta-o ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para apreciação do aludido Recurso.

Às providências.

Cumpra-se, remetendo e expedindo o adequado e servindo a cópia deste 

despacho como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32279 Nr: 33-80.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELISMAR ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25247 Nr: 269-71.2010.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR DE AZEVEDO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32119 Nr: 1862-33.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42697 Nr: 999-04.2018.811.0110

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCP, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Acolho a manifestação das partes, de 

modo que suspendo o processo até a juntada do exame de “DNA”. Sem 

prejuízo, desde já determino o estudo psicossocial na residência do menor 

Gustavo Cahiado Peres, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 20 

dias. Com a juntada do exame de “DNA”, intime-se a parte requerida para 

contestação no prazo de 15 dias, a seguir, no mesmo prazo, intime-se o 

autor para impugnação. Após, vistas ao Ministério Público. Por fim, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42260 Nr: 781-73.2018.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VML, SML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Número do Processo: 781-73.2018.811.0110 (42260)

Espécie: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Parte Autora: VITÓRIA MARTINS LOPES e SIRLEI MARTINS LIRA

Parte Ré: AMILTON DA CONCEIÇÃO LOPES

Data e horário: terça-feira, 27 de agosto de 2018, 13:30 horas.

PRESENTES

Juiz(a) Substituto: Dr.(a) Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Promotor de Justiça: Dr. Márcio Schimiti Chueire

Advogado da parte autora: Marcelo Batista de Faria

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência e feito o pregão, verificou-se a presença das pessoas 

supramencionadas. Verifica-se dos autos que o requerido não foi citado, 

visto que não foram expedidos os devidos mandados de 

intimação/citação, conforme certidão de folha 19.

DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da impossibilidade de realização da 

solenidade, tendo em vista a não citação/intimação do requerido, 

redesigno a presente audiência para o dia 27/11/2018, às 13h30min 

(horário de Cuiabá/MT). Expeça-se carta precatória, atentando-se a 

secretaria ao endereço contido na inicial, a fim de citar/intimar o requerido 

acerca dos termos da inicial, bem como da data da audiência. Sai parte a 

autora intimada da nova data. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Caio Vinícius Martins Marques 

(estagiário), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

Márcio Schimiti Chueire

Promotor de Justiça Substituto

Marcelo Batista de Faria

Advogado da Parte Autora

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31374 Nr: 1139-14.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Intimar requerido para apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30314 Nr: 67-89.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENI MARIADA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 
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FILHO - OAB:11658/MT, JAYME PAZETO MEDEIROS - OAB:13.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 67-89.2013.811.0110 Código: 30314

Vistos.

Decisão->Determinação

Certifique se já foram depositados os valores referentes ao precatório de 

fl.163.

Expeça-se o devido alvará de levantamento de valores constantes da RPV 

de fls. 165, conforme pugnado à folha 167; atentando-se que o 

levantamento somente poderá ser efetivado 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso, à luz do art. 1°, §1°, da Resolução 

68/2018 do CNJ.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Campinápolis – MT, 16 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38919 Nr: 1063-48.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA RO’OPADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, em razão da ocorrência da prescrição, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II 

c/c parágrafo único, do CPC.Condeno a requerente ao pagamento das 

custas e despesas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38328 Nr: 689-32.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS BRUNO DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA INFORMAR SE O BENEFICIO DO 

AUTOR FOI IMPLANTADO, CONFORME DEFERIDO LIMINARMENTE NA 

SENTENÇA DE FLS, 80/83.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34286 Nr: 226-61.2015.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO ROSA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 Ante o exposto, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de 

corrigir a omissão evidenciada; assim, RETIFICANDO a sentença de fls. 

26/27 com a fundamentação demonstrada, seu DIPOSITIVO passa a 

vigorar com a seguinte redação:Diante do exposto, julgo por SENTENÇA 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PROCEDENTES os Embargos à execução 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 16/17, no valor total de R$ 11.284,89 (onze mil, 

duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). Condeno a 

embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% sobre o valor do excesso de execução (Diferença entre o 

valor inicialmente apresentado pela exequente e o efetivamente 

homologado); no entanto SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3°, do CPC.Translade-se cópia desta decisão para os autos da execução 

em apenso (Código 27995) e, com o trânsito em julgado, expeçam-se os 

ofícios requisitórios ao Egrégio Tribunal Regional da Primeira Região.Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27995 Nr: 601-67.2012.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ROSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

 Despacho- Mero Expediente

Aguarde-se o deslinde dos autos em apenso (Código 34286).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37785 Nr: 311-76.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37791 Nr: 317-83.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.Campinápolis/MT, 28 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38798 Nr: 985-54.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADINO PARIDZANE’EDI TSIMRIHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 
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Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37789 Nr: 315-16.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37796 Nr: 322-08.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto 

SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36802 Nr: 525-04.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMARA MISSIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38818 Nr: 1005-45.2017.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41887 Nr: 507-12.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSALINA TSINHÕTSE EDZAPARIHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37790 Nr: 316-98.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25943 Nr: 966-92.2010.811.0110

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DOS REIS AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA CASO QUEIRA APRESENTAR 

RESPOSTAS AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELO 

REQUERIDO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 27151 Nr: 875-65.2011.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41945 Nr: 562-60.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO TSITOMOWE XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37907 Nr: 407-91.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI DE SOUSA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38670 Nr: 905-90.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELICE LIMIRO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTEDER DE DIREITO, 

EM 10 DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38532 Nr: 808-90.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37724 Nr: 261-50.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA RENHIMEIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS, EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41962 Nr: 579-96.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ROOUTA TSEREURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36850 Nr: 555-39.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DARCI BAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA RENATA SOUZA 

FALCÃO - OAB:16.775-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Popular movida por JOSÉ DARCI BAUER, em face de ato 

praticado pelo prefeito de Campinápolis/MT Jeovan Faria.

Foi determinado ao autor que emendasse a inicial de acordo com a Lei 

4.717/1965 (fls.16/16-v).

Em decisão de fls. 28, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, 

para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias.

Devidamente intimada conforme certidão de fl. 31, mantendo-se inerte.

O Ministério Público narrar que não pretende prosseguir como autor da 

ação, entretanto requereu a publicações de editais, na forma dos artigos 

7°,II, e 9° da Lei 4717/65.

É o relatório.

Acolho a manifestação do Ministério Público e, diante da desistência do 

autor, determino a expedição de editais, na forma do art. 9° da Lei 

4.717/65, no prazo de 90 dias, a fim de que qualquer cidadão e o Ministério 

Público possam promover o prosseguimento da ação.

Expirado o prazo, certifique-se e dê-se vista ao Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42466 Nr: 880-43.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE E. TEIXEIRA-ME, JORGE EUSTÁQUIO 

TEIXEIRA, ALEÇANDRA SILVERIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença-> Extinção sem resolução de mérito->Desistência

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, proposta pelo 

BANCO BRADESCO S.A em face de JORGE E TEIXEIRA ME.
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A parte autora pugnou pela desistência da ação (fl.33).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Decido.

Pois bem, infere-se que dos autos que a parte requerente manifestou pela 

desistência do processo (fl.33).

Ressalto que no presente caso não há necessidade para intimação da 

parte contrária manifestar quanto à desistência da ação, haja vista que 

não houve citação.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos dos arts. 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

art. 90, caput, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26832 Nr: 556-97.2011.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIRENE MORAIS PEDROSA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a conceder o 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a Sra. EDIRENE 

MORAIS PEDROSA MENEZES, devido a partir do ajuizamento da ação 

(29/06/2011), correspondente a 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33, nos 

termos do art. 44, da Lei n.º 8.213/91.E, por conseguinte, declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC.Tratando-se de verba de caráter alimentar, concedo a tutela de 

urgência de natureza antecipada, a fim de determinar ao INSS que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício; sob pena de multa diária no 

valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As 

parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos 

respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A 

correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 

e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. Os juros moratórios serão calculados de forma global para as 

parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37771 Nr: 298-77.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a Sra. ANA FERREIRA MORAES, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrativo (19/12/2016), o que 

faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei 

Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Concedo o 

pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba de natureza alimentar, 

para determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 

(cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As 

parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos 

respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A 

correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 

e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. Os juros moratórios serão calculados de forma global para as 

parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do 

CTN . A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, 

alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, 

convertida na Lei n. 12.703 , de 07.08.2012, e legislação superveniente.

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37822 Nr: 340-29.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TSEREWAMRI’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 0123307692365, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 

ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 188,64 (cento e oitenta 

e oito reais e sessenta e quatro centavos), com a incidência de juros de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a 

partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);c)Condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo 

INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao 

mês, a partir do início do contrato, 04/07/2016, conforme documento de fls. 

22-v (Súmula 54, STJ);d)Condenar o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico 

obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37722 Nr: 259-80.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA RENHIMEIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:a)Anular o 

contrato de empréstimo consignado nº 0123276492253, objeto da 

lide;b)Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este 
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ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 2.439,84 (dois mil 

quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), com a 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, 

STJ);c)Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e 

incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 

06/02/2015, conforme documento de fls. 22 (Súmula 54, STJ);d)Condenar 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais 

fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos 

do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82996 Nr: 327-62.2014.811.0101

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ARY GARCIA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo o recurso apresentado e determino a intimação do interessado 

José Marcelo Copanski, via DJE, para, querendo, contrarrazoar, no prazo 

de 10 (dez) dias.

2. Em seguida, remetam os autos ao órgão competente.

3. Diligências necessárias.

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80885 Nr: 38-66.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI DE OLIVEIRA COSTA FERREIRA, JOSE 

CLEIMAR GODOI, SIDNEI GALLON, FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS, 

ANTONIO DA ROCHA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Vistos.

1. Considerando o Ofício nº 035/2018 retro (fls. 237), que informa que o 

Defensor Público estará em gozo de férias entre os dias 22 a 24 de 

agosto, redesigno a audiência para o dia 29 de agosto de 2018, às 15:45 

horas.

2. Intimem-se.

 3. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar quanto o réu 

Antonio da Rocha Correa não intimado (fls. 229), bem como quanto as 

testemunhas Elizeu Nunes e Leonir Harnisch (fls. 232).

 Com a manifestação, intimem-se para a solenidade ou depreque-se.

 4. Ante a justificativa apresentada pelo réu Iraci (fls. 233-vº/235), 

depreque-se o seu interrogatório.

 5. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104273 Nr: 1988-37.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZZRDO E 

SILVA - OAB:MT-21.678

 “Vistos. 1. Considerando a ausência justificada do Ministério Público neste 

ato, conforme ofício constante na Referência 16, redesigno a presente 

solenidade para o dia 04 de setembro de 2018, às 16:15 horas. 2. Ciência 

ao parquet. 3. Oficie-se o Juízo Deprecante sobre a presente decisão. 4. 

Intime-se, inclusive a Defensoria Pública se necessário. Diligências 

necessárias.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 96989 Nr: 1777-35.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AULER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:6972/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Interrogatório à Comarca de Maringá/PR, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Denunciado acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65400 Nr: 805-58.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDES HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos;

Cuida-se do processo executivo de pena do reeducando VALDES 

HENRIQUE DE OLIVEIRA.

Para fixação das condições impostas ao regime, designo audiência 

admonitória para o dia 19 de janeiro de 2019, às 16h00min.

INTIME-SE o reeducando e seu defensor.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62846 Nr: 238-61.2013.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, para que a parte 

autora se manifeste acerca da decisão de folhas 46/49, no prazo legal de 

05 (cinco)dias.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39784 Nr: 1226-87.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Dias Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LEMOS GIL - 

OAB:OAB/MT 14933/B, Gleison Queiroz de Souza - OAB:OAB/MT 

12.746, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:OAB/MT 4.812
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 Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público contra Marcelo 

Dias Fagundes, com vistas a apurar a prática do crime de estelionato (art. 

171, caput, c.c art. 71).

Em sede de resposta à acusação, alega o réu que a denúncia é inepta, 

bem como requer a absolvição sumária pela atipicidade do fato.

Pondera a defesa que a denúncia é inepta, uma vez que, em tese, não 

descreve qual é a acusação que pende sobre o réu.

Esta, com efeito,não há falar em inépcia da denúncia, pois os fatos 

narrados permitem que o réu exerça o seu direito de defesa com 

plenitude.

 Tanto é que o Ministério Público assim descreveu o fato:

 “consta dos autos do incluso inquérito policial que nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2010, na zona rural, nesta comarca de Colniza/MT, o 

denunciado, consciente de sua ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo as vítimas a 

erro, mediante ardil.

Restou apurado que o denunciado MARCELO DIAS FAGUNDES, no 

interregno supramencionado, apresentou-se na região de Colniza como 

representante de uma empresa, Phoenix Assesoria& Consultoria, 

propondo a diversas associações de trabalhadores rurais, a doação de 

máquinas agrícolas e insumos necessários ao plantio, por intermédio de 

uma ONG, a qual tinha como desiderado a mecanização do campo.

Dessume-se igualmente do caderno investigativo que, para receber 

recursos de referida instituição, era necessário apenas a elaboração de 

um projeto com custo de R$ 1.000,00 (hum um mil reais), o qual seria 

prestado pela empresa representada pelo denunciado.

Demonstrou-se no curso das investigações que tão logos as associações 

rurais firmaram o contrato e efetuaram o pagamento do importe exigido, o 

acusado evadiu-se da comarca, não tendo as vítimas recebido quaisquer 

dos recursos prometidos. Apurou-se, por fim, que o golpe foi perpetrado 

contra trinta associações rurais localizadas no município.”

O trecho extraído da denúncia permite aferir que a orientações do art. 41 

do CPP do foram respeitadas.

Outrossim, embora o parquet não tenha requerido a condenação do réu, 

pugnou pela prolação de sentença de mérito, lembrando que ao final da 

instrução a acusação pode pleitear a absolvição do acusado.

No que tange à justa causa, esta é um verdadeiro ponto de apoio para 

toda a estrutura da ação processual penal, constituindo um verdadeiro 

limite ao uso do ius ut procedatur.

Está fundamentada em dois fatores: existência de indícios razoáveis de 

autoria e materialidade; controle processual do caráter fragmentário da 

intervenção penal.

No processo em curso, ajusta causa está presente, uma vez que dos 

autos de inquérito policial é possível extrair os indícios de autoria e prova 

da materialidade do delito. Assim, não há de se falar em falta de 

adequação típica.

Ademais, para que o réu seja sumariamente absolvido, é necessário que a 

existência da causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade seja 

manifesta, bem como o fato narrado evidentemente não constituir crime, o 

que não se vislumbra nos presentes autos.

 Sobreleva mencionar que para se apurar se o fato é ou não típico é 

necessária maior elucidação do ocorrido, sendo de rigor a realização de 

audiência de instrução e julgamento no caso em apreço.

Por fim, não está extinta a punibilidade.

Nesta senda, deixo de absolver sumariamente o denunciado e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 

17h00min, ocasião em que também serão ouvidas as testemunhas 

arroladas pelas partes e, por último, interrogar-se-á o réu, conforme art. 

400 e seguintes do CPP.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39913 Nr: 1355-92.2010.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINO PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Ante o exposto, DETERMINO o encaminhamento dos presentes autos de 

Execução Penal para a Comarca de Comodoro-MT, para lá ser feita a 

fiscalização da pena do recuperando, o que faço com fulcro no artigo 86 

da Lei Federal n.º 7.210/84 e amparado na previsão constante no artigo 

1.547 da CNGCGJ/MT.INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64993 Nr: 425-35.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJRA, MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos etc.

DEFIRO petitório de fls. 66, visto que o advogado da parte requerente 

apresentou justificativa plausível para o não comparecimento em audiência 

de conciliação anteriormente designada.

Desta forma, DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 19 de setembro de 2018, às 17h00min.

INTIMEM-SEas partes a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas (três, no máximo), 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora na extinção e arquivamento do processo e do requerido em 

confissão e revelia.

Na forma do art. 8º da Lei n. 5.478/68, as partes poderão apresentar as 

demais provas também nessa solenidade.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88862 Nr: 2189-17.2018.811.0105

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, JMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT, INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Processo n.º 2189-17.2018.8.11.0105 – Código: 88862Vistos;Em 

atendimento à Instrução Normativa nº 2/2010 do Conselho Nacional de 

Justiça, com o fito de atender ao disposto no artigo 19, §1º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e artigo 8º do Provimento 36/2014, também do 

Conselho Nacional de Justiça, DESIGNO audiência concentrada para o dia 

22 de outubro de 2018, às 14h00min, a fim de avaliar a situação do menor 

acolhido.Ainda, NOTIFIQUE-SE a equipe interdisciplinar do Juízo, para que 

proceda estudo psicossocial na residência dos genitores do menor a fim 

de verificar se houve alteração da situação que ensejou o acolhimento 

institucional.Insta consignar que o laudo da perícia deverá ser remetida ao 

Juízo antes da realização da solenidade supra mencionada.Na 

oportunidade, INTIMEM-SE os genitores do menor – deverão ser 

acompanhados por advogados e, em caso de hipossuficiência, pela 

Defensoria Pública –, a Secretaria de Ação Social do Município – para que 

possa apresentar programas de inserção da família natural com o fito de 

permitir condições mais salubres de vida – e de Saúde, a coordenadora da 

Casa de Acolhimento Lar da Criança Cantinho Feliz, a equipe 

interdisciplinar deste Juízo e da casa de acolhimento, esses dois últimos 

deverão apresentar, quando da solenidade, apresentar oralmente relatório 

pormenorizado do caso, indicando meios à reinserção familiar, se 

couber.Haja vista que a Sra. Naiara Ventura constituiu advogado particular 

nos autos, revogo a nomeação do patrono dativo, bem como determino 

expedição de certidão de honorários, os quais arbitro proporcionalmente 

em dois URHS (metade do valor fixado na tabela da OAB-MT). EXPEÇA-SE, 

o necessário para que todos compareceram neste Juízo, na data acima, 
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utilizando-se do meio eficaz para que sejam intimados, inclusive, se 

necessário por meio do Conselho Tutelar desta cidade, se for o 

caso.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria 

P ú b l i c a . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 27 de agosto de 2018.(assinado 

digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64813 Nr: 255-63.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reny Teixeira Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESPECIFIQUEM as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental e pericial já constante dos 

autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62283 Nr: 1351-84.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Moreira Fazio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

CERTIFIQUE-SE quanto a tempestividade do recurso interposto.

Após, INTIME-SE a parte recorrida para apresentar contrarrazões no 

prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64199 Nr: 1603-53.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGM, EMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para impulsionar o feito em 05 

dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63708 Nr: 1115-98.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos;

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiu preliminares ou 

apresentou documentos, tendo apenas arrolado testemunhas para serem 

inquiridas no curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 01 de outubro de 2018, às 14h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78492 Nr: 1461-10.2017.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação judicial entre as partes em epígrafe.

As partes entabularam acordo nos autos.

O Ministério Público não se opôs à homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, com 

base no artigo 725, inciso VIII, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos, bem como resolvo o mérito, com espeque no art. 487, inciso III, 

alínea b, do mesmo estatuto legal.

CONDENO as partes ao pagamento de custas processuais na proporção 

de 50% para cada.

DESCABE condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, eis que não houve pretensão resistida.

Arbitro os honorários advocatícios que representou a parte requerida nos 

presentes autos em quatro URHS, tomando por base a tabela da OAB-MT.

Ao Ministério Público para CIÊNCIA.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, EXPEÇA-SE certidão de 

honorários em favor do advogado dativo e ARQUIVEM-SE os autos com 

as respectivas baixas na distribuição.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60756 Nr: 102-98.2012.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Maria Isabel Oria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Sangi da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor com o objetivo de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca da decisão de folhas 

88.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-68.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PINHEIRO SANTANA (REQUERENTE)

MARCOS ARNOLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PECAS GLOBAL LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação redesignada para o dia 

10/10/2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-67.2016.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

EDUARDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA SENTENÇA Processo: 

8010064-67.2016.8.11.0105. REQUERENTE: EDUARDO ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório dispensado 

na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando os autos, verifico que a 

parte exequente informou que a executada pagou a dívida em sua 

integralidade (fls. 174). Com efeito, disciplina o art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. Nesta senda, na espécie restou demonstrado, de 

forma inequívoca, o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

razão pela qual a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência em razão do disposto pelo art. 55, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95. Com o transito em julgado, arquivem-se os presentes autos com 

as baixas e anotações de praxe. P. R. I. Colniza, 20 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-67.2016.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

EDUARDO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA SENTENÇA Processo: 

8010064-67.2016.8.11.0105. REQUERENTE: EDUARDO ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Relatório dispensado 

na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando os autos, verifico que a 

parte exequente informou que a executada pagou a dívida em sua 

integralidade (fls. 174). Com efeito, disciplina o art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. Nesta senda, na espécie restou demonstrado, de 

forma inequívoca, o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, 

razão pela qual a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA a presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Descabe condenação ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência em razão do disposto pelo art. 55, parágrafo único, da Lei n. 

9.099/95. Com o transito em julgado, arquivem-se os presentes autos com 

as baixas e anotações de praxe. P. R. I. Colniza, 20 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27871 Nr: 814-19.2006.811.0099

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURUENA EMPREENDIMENTOS DE COLONIZAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANI TEREZINHA FAUST DORIGON, 

BOAVENTURA FAUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos...

Tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fls. 90, à SECRETARIA 

para:

1. INTIMAR pessoalmente a parte-autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, requeira o que entender de direito, nos termos do art. 485, §1°, do 

CPC;

2. APÓS, com ou sem manifestação, conclusos.

Cotriguaçu/MT, 20 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35829 Nr: 684-53.2011.811.0099

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:

 Vistos...

Trata-se de Petição veiculando pedido de “justiça gratuita” relacionado a 

processo em que foi proferida sentença julgando improcedente pleito de 

“remoção de inventariante”, havendo o seguinte excerto:

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, em consonância 

com o parecer ministerial, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Translade-se cópia desta sentença para os autos em apenso nº. 

687-42.2010.811.0099 – Código 34268, devendo ser certificado nos 

autos.

Custas pela requerente, se houver.

Após, juntou-se a aludida petição, veiculando pedido de gratuidade em 

relação à requerente.

 Com isso, o que se tem é a necessidade de se verificar a conjugação de 

dois pontos: licitude e plausibilidade do pedido; possibilidade de 

homologação.

 Quanto ao primeiro ponto, do que se vê, nota-se a completa possibilidade 

de se buscar o acesso máximo ao Judiciário, tendo em vista norma 

constitucional que fomenta o ponto.

 Por isso, conclui-se que o pedido é lícito, plausível.

 Outro aspecto é o vinculado ao momento do pleito, qual seja, após a 

sentença resolutória do mérito.

 O que se teria é o aparente fim da prestação jurisdicional inicial (no caso, 

em 1ª instância), o que poderia trazer dificuldades (impossibilidade) à 

análise.

 Entretanto, não é correto falar que não há mais prestação jurisdicional 

nesta sede, tendo em vista que a dinâmica processual atual conjuga duas 

fases (“processo sincrético”), ou seja, ainda haveria, pelo menos, a fase 

de cumprimento de sentença.

 Ante o exposto, quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do 

CPC), DEFERE-SE, afastando a possibilidade de cobrança de valores 
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relacionados a custas e despesas processuais.

 Por isso, à SECRETARIA:

i. INTIMAR a requerente;

ii. Após, arquivar.

Publicar. Intimar.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias e anotações de praxe.

Cotriguaçu/MT, 27 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35398 Nr: 251-49.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE OLIVEIRA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido Inicial formulado por 

Paulo de Oliveira Amorim contra o Estado de Mato Grosso, 

EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENA-SE a 

parte-autora ao pagamento das despesas processuais (que incluem as 

custas – art. 84 do CPC). Não obstante, DEFERE-SE a gratuidade judiciária, 

de forma que fica suspensa a exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).Nomeada 

como defensora, fixam-se como honorários advocatícios à advogada 

SARA TONEZER (OAB/MT – 9.074-A) o valor de 03 URH (consoante 

Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos praticados, a 

teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato 

Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada) . IV DISPOSIÇÕES FIANAIS – À 

SECRETARIATransitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 28 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34553 Nr: 972-35.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO BORCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Em decorrência do atual cenário processual, de rigor a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados.

Neste caso, por não haver discordância do requerido, desnecessária a 

intimação nos moldes do Provimento 68/2018 do CNJ.

Assim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados 

referentes ao RPV/Precatório;

 2. Após, intimar a parte-autora por meio de seu patrono (DJE);

3. Inexistindo requerimento, arquivar (ou manter em tramitação para fins de 

resolver alguma pendência, como, por exemplo, expedição de alvará para 

outro interessado).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30991 Nr: 540-84.2008.811.0099

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA MARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...[...] Por isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pleito feito em sede de 

Impugnação. Sucumbindo a impugnante, são devidos honorários 

advocatícios ao impugnado. CONDENA-SE a impugnante ao pagamento 

dos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do 

excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Isento o INSS quanto a custas 

e despesas. No mais, à SECRETARIA:1.INTIMAR as partes;2.Transitada em 

julgado (a ser contado a partir do dia da intimação das partes acerca da 

decisão):a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região/TJMT (conforme for), 

atentando-se ao valor indicado NOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. 

3.Havendo requerimento, conclusos;4.Não havendo requerimento (ou 

havendo concordância com os cálculos), após Expedir RPV/Precatório, 

aguardar notícia de depósito e Expedir Alvará para liberação dos valores, 

arquivando com as baixas e anotações de estilo. Publicar. Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77062 Nr: 3575-37.2017.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSDO, ACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETA-SE O DIVÓRCIO de ROSEMARE DA SILVA DE 

OLIVEIRA e ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, o que resulta na dissolução 

do vínculo matrimonial, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, 

devendo a requerente voltar a usar o nome de solteira, qual seja, 

ROSEMARE DA SILVA.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, isso nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e despesas. No mais, à SECRETARIA 

para:1.EXPEDIR ofício ao Cartório de Serviço Registral e Notarial de 

Juruena/MT, para que proceda à averbação na certidão de casamento 

juntada, ATENTANDO-SE PARA A QUESTÃO DA ALTERAÇÃO DO 

NOME.IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias e anotações 

de praxe.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60152 Nr: 1065-61.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Certificada a tempestividade, recebem-se os embargos.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a embargada para se manifestar (art. 1.023, §2º, do CPC);

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31680 Nr: 1259-66.2008.811.0099

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA QUEIROZ VALENTIM GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 
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MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3.833/MT

 Vistos...

Em decorrência do atual cenário processual, de rigor a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados.

Neste caso, por não haver discordância do requerido, desnecessária a 

intimação nos moldes do Provimento 68/2018 do CNJ.

Assim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados 

referentes ao RPV/Precatório;

 2. Após, intimar a parte-autora por meio de seu patrono (DJE);

3. Inexistindo requerimento, arquivar (ou manter em tramitação para fins de 

resolver alguma pendência, como, por exemplo, expedição de alvará para 

outro interessado).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78534 Nr: 121-15.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLEY PAIXÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736-0/MT, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - 

OAB:9659-b

 Ante o exposto, levando-se em conta a atual situação processual, não 

vislumbrando fatos que justifiquem a custódia do denunciado, 

REVOGA-SE a prisão preventiva, CONCEDENDO-SE LIBERDADE 

PROVISÓRIA a WISLEY PAIXAO DA SILVA, devendo prestar o 

compromisso de cumprir as seguintes medidas cautelares, com a 

consequência de revogação, de acordo com o artigo 312, parágrafo único 

e artigo 282, §4º, ambos do CPP:a)Informação MENSAL no processo (o 

que pode ser feito por meio de petição da Defesa ou comparecimento do 

acusado no Cartório deste Juízo) para informar endereço e onde 

trabalha;b)Proibição de contato com as testemunhas arroladas neste 

processo;c)Caso não constitua advogado e mantenha endereço em 

comarca diversa, EXPEDIR Precatória para fiscalização do cumprimento, 

solicitando ao deprecado que, em caso de descumprimento, encaminhe 

imediatamente a Precatória para análise. Em caso de descumprimento e 

retorno da Precatória, vistas ao Ministério Público e, após, à Defesa, para 

se manifestarem, fazendo conclusos em seguida.No caso de ser 

demonstrada qualquer outra circunstância prevista em lei ou, ainda, o 

descumprimento das medidas impostas, caberá a revogação da liberdade 

provisória e, por conseguinte, a decretação da prisão preventiva.Por tudo 

isso, À SECRETARIA:i.EXPEDIR Alvará de Soltura, expedindo PRECATÓRIA 

para seu cumprimento, procedendo às baixas e anotações necessárias 

(inclusive no BNMP, se for o caso), DEVENDO SER INTIMADO ACERCA DA 

AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA (04/09/2018, às 09h15min), podendo aqui ser 

interrogado, caso compareça;ii.INTIMAR o advogado que renunciou à 

nomeação, bem como o que foi nomeado, já ficando ciente da data da 

audiência (04/09/2018, às 09h15min). Sirva a presente decisão como 

OFÍCIO/MANDADO/PRECATÓRIA, colocando-se o réu em liberdade, salvo 

se por outro motivo estiver preso.Ciência ao Ministério 

Público.Cotriguaçu/MT, 27 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63161 Nr: 79-05.2014.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M-CESDMLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:84206/SP/5835MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Verifica-se que a parte-autora requereu o “julgamento antecipado da lide”, 

conforme fl. 52.

Contudo, entende-se estar impossibilitado o “julgamento antecipado” neste 

momento. Isto porque não houve apreensão (nem mesmo encontro) do 

bem (fl. 38), não tendo como haver a consolidação do bem em favor da 

parte-autora.

Tal cenário faz com que ganhe revelo o disposto no art. 4º do Decreto-lei 

911/69. Transcreve-se:

Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Neste sentido, deve a parte-autora se manifestar quanto ao ponto.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto ao interesse na conversão da “ação de busca e 

apreensão” em “ação de executiva”, nos termos do art. 4º do Decreto-lei 

911/69 ;

2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 27 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82999 Nr: 2914-24.2018.811.0099

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISON MARCELO SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON PEREIRA DA SILVA, ISOLDE 

TEREZINHA GADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obstante a relevância do caso, verifica-se que o documento juntado 

(Ref. 6) não indica o pagamento das custas, mas um agendamento, 

inclusive para data posterior à indicada como "vencimento" pelo boleto 

gerado.

 Por isso, descabe falar na regularização da questão. Foi mantido contato 

com o advogado da parte-autora, mas ainda não foi juntado o documento 

que se reputa correto (isso às 19h21min).

Por isso:

1.INTIMAR a parte-autora para recolhimento das custas (devidamente 

comprovado). PRAZO: 15 dias;

2.Após, com ou sem manifestação, IMEDIATAMENTE conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83001 Nr: 2916-91.2018.811.0099

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL PIONEIRO, ROSALINA MARIA PIERI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFERE-SE O PEDIDO DE “LIMINAR” pela falta de 

requisitos ensejadores da medida.IV DELIBERAÇÕES FINAIS Por fim, à 

SECRETARIA para:1.NOTIFICAR a autoridade coatora, requisitando as 

informações a respeito dos autos, isto no prazo de 10 dias, nos termos do 

artigo 7°, I, da Lei n° 12.016/09;2.DAR ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada (Procuradoria Geral 

do Estado), enviando cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7º, II da Lei 

12.016/09;3.DAR ciência à Secretaria de Estado de Segurança Pública – 

SESP, enviando cópia da inicial sem documentos;4.Após, com a juntada de 

TODAS as informações, REMETER os autos ao Ministério Público Estadual, 

nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/09;5.Certificado o decurso de prazo 

o u  a p ó s  a s  m a n i f e s t a ç õ e s ,  I M E D I A T A M E N T E 

conclusos.Intimar.Cumprir.Serve cópia do presente como 
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MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 27 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28323 Nr: 1258-52.2006.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ZIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3.833/MT

 Vistos...

Em decorrência do atual cenário processual, de rigor a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados.

Neste caso, por não haver discordância do requerido, desnecessária a 

intimação nos moldes do Provimento 68/2018 do CNJ.

Assim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados 

referentes ao RPV/Precatório;

 2. Após, intimar a parte-autora por meio de seu patrono (DJE);

3. Inexistindo requerimento, arquivar (ou manter em tramitação para fins de 

resolver alguma pendência, como, por exemplo, expedição de alvará para 

outro interessado).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61364 Nr: 1101-69.2012.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Em decorrência do atual cenário processual, de rigor a expedição de 

alvará para levantamento dos valores depositados.

Neste caso, por não haver discordância do requerido, desnecessária a 

intimação nos moldes do Provimento 68/2018 do CNJ.

Assim, à SECRETARIA para:

1. EXPEDIR Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados 

referentes ao RPV/Precatório;

 2. Após, intimar a parte-autora por meio de seu patrono (DJE);

3. Inexistindo requerimento, arquivar (ou manter em tramitação para fins de 

resolver alguma pendência, como, por exemplo, expedição de alvará para 

outro interessado).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25915 Nr: 1305-60.2005.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA CARDOSO DO AMARAL - 

OAB:283.399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL - OAB:3.691/MT

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte requerente para requerer o que 

entender de direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64844 Nr: 102-14.2015.811.0099

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BS LINK INFORMÁTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU, GISLAINE 

GONÇALVES DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GISLAINE GONÇALVES DA SILVA 

BARROS, Cpf: 98464850182, brasileiro(a), setor licitação prefeitura. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, considerando a ausência de interesse processual do 

impetrante.Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 

10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na 

espécie, consoante o Enunciado 105 da Súmula do STJ e Enunciado 512 

da Súmula do STF.IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIACertificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 20 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Cardozo de 

Souza , digitei.

Cotriguaçu, 27 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63076 Nr: 31-46.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBE DOS SANTOS MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

 À SECRETARIA para:

1. VISTAS ao Ministério Público para apresentar alegações finais;

2. Após, à Defesa para alegações;

3. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60447 Nr: 185-35.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO CARLOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joilson Dimas Leite C. 

Prates - OAB:4698/MT, JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSÚ PRATES - 

OAB:4698

 Vistos...Foi apresentada contestação pelo requerido, inclusive aventando 

preliminares (fls. 2.845/2.856).O Ministério Público apresentou 
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impugnação, rebatendo os argumentos lançados (fls. 2.858/2.865).Ocorre 

que a contestação apresentada pelo requerido é intempestiva, conforme 

certificado na fl. 2.870.Assim, por ter sido devidamente citado e não 

contestar os pedidos iniciais dentro do prazo legal, DECRETA-SE A 

REVELIA do requerido DAMIÃO CARLOS DE LIMA, nos termos do artigo 

344 do Código de Processo Civil.Contudo, não é caso de julgamento 

antecipado (arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória. Isto porque o Ministério Público indicou provas a serem 

produzidas, bem como por ter comparecido ao processo o requerido, 

podendo produzir provas (art. 346, p. único, do CPC). Sendo assim, 

delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a 

atividade probatória (sem prejuízo de, em cooperação, outras serem 

apontadas):ØResponsabilidade do requerido pelo ato ímprobo;ØViolação 

da moralidade e impessoalidade no ato do requerido;ØAs próprias 

questões de mérito.MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 

373, caput, do CPC.Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do 

CPC).Considerando a indicação de prova (depoimento pessoal do 

requerido - fl. 211 e fl. 2.875), de rigor a designação de audiência.Por isso, 

DESIGNA-SE audiência para o dia 19.09.2018, às 16h00min, na sala de 

audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.1.INTIMAR 

PESSOALMENTE o requerido e seu patrono, isso para fins de depoimento 

pessoal (pleito do Ministério Público);2.DAR CIÊNCIA ao Ministério Público, 

inclusive para comparecer à audiência.Nos termos do artigo 455 do CPC, 

ressalta-se que é encargo do advogado informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada acerca do dia, data e local da audiência.Intimar. Cumprir. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de 

agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63630 Nr: 478-34.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO PEDRO COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues da Silva - 

OAB:3537-B, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte autora para 

que recolha o valor da diligência do Sr Oficial de Justiça por meio do 

sistema CPD- Central de Pagamento de Diigência

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69553 Nr: 1181-91.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TCM, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO PEREIRA NETO, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de PROTESTO. Este valor deverá ser lançado para o 

recolhimento das custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar o Boleto. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia 

da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. Fica vossa senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou 

taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF, da parte requerida 

dos autos, junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 28 de agosto de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65360 Nr: 377-60.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VLR, JPRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Gonçalves da Silva - 

OAB:21384-O/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAICO ANDRE MORO, Filiação: Ines 

Veiga Pereira da Silva e Evanir Moro, natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Telefone 6684429965. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de PROTESTO. Este valor deverá ser lançado para o 

recolhimento das custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar o Boleto. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia 

da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. Fica vossa senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou 

taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF, da parte requerida 

dos autos, junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto 

no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 28 de agosto de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73708 Nr: 1210-10.2017.811.0099

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCS, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONATAN MARCOS DOS SANTOS , 

Filiação: Sueli Marcos dos Santos, data de nascimento: 16/06/1994, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Art. 1°, art. 2°, § 4° e art. 2°-A, da Lei 8.560/92, na Lei 

n° 5.478/68 , art. 201, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigo 
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6° do Código de Processo Civil,

Despacho/Decisão: Vistos...DEFERE-SE a citação por Edital.Por isso, à 

SECRETARIA para:1.CITAR por Edital, dentro do prazo legal; OBS.: o Edital 

também deverá ser divulgado no DJe;2.Após, CERTIFICADO o decurso de 

prazo, PROCEDER à nomeação de curador especial para atuar na defesa 

da parte requerida (a partir da lista constante da Secretaria, obedecendo, 

como sempre, à alternância);3.Posteriormente, INTIMAR pessoalmente o 

curador nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quanto ao teor da nomeação. Aceitando-a, deve oferecer contestação, a 

contar da aceitação;4.CERTIFICADA a tempestividade da contestação, 

INTIMAR a parte-autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito;5.Após, conclusos. Saem os 

presentes intimados.Cumprir.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Cardozo de 

Souza , digitei.

Cotriguaçu, 28 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61937 Nr: 331-42.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI PORFIRIO - Vulgo "Machadinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDINEI PORFIRIO - VULGO 

"MACHADINHA", Cpf: 61674800100, Rg: 1.233.055-8, Filiação: Olisses 

Porfirio Neto e Tarcilia Josefa da Conceição, data de nascimento: 

01/08/1974, brasileiro(a), natural de Bela Vista do Paraíso-PR, convivente, 

auxiliar de enfermagem. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

Denunciado(a) do inteiro teor da sentença proferida nos autos supra 

identificados, abaixo transcrita ou cuja cópia segue anexa. Fica 

consignando expressamente que o acusado ou algum sucessor poderá 

ter restituído o valor dirigindo-se ao Fórum em até 60 dias a contar da 

publicação..

Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela 

prescrição da pena em abstrato, quanto a VALDINEI PORFÍRIO, o que se 

faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, ambos do 

Código Penal. Sem custas e condenação em despesas.Considerando 

haver fiança prestada, tendo sido declarada a extinção da punibilidade, 

ocorre a hipótese do art. 337 do CPP, devendo o valor ser devolvido 

integralmente ao acusado ou a seus sucessores (art. 1471, §1º, da 

CNGC). Não obstante, tendo em vista que o acusado não foi encontrado a 

partir de certo momento processual, estando em local desconhecido, 

ganha lugar o procedimento do art. 746 do CPC/15, tendo a 

complementação do art. 1237 do Código Civil, estes últimos em aplicação 

analógica, perfeitamente possível em sede processual penal (art. 3º do 

CPP). Por esta razão, deve ser expedido Edital para intimar o acusado e/ou 

eventuais sucessores da existência de valores a título de fiança para 

restituição. Em caso de não comparecer o acusado ou algum sucessor, 

deve o valor ser destinado ao Município (art. 1237 do Código Civil). Assim, 

à SECRETARIA para:1.Intimar o réu, especialmente para resgatar a 

fiança;2.Caso o réu não seja encontrado, intimá-lo por Edital; 3.No mesmo 

Edital de intimação do réu, deverá constar a existência de fiança (se 

possível, com valor já atualizado), consignando expressamente que o 

acusado ou algum sucessor poderá ter restituído o valor, dirigindo-se ao 

Fórum em até 60 dias a contar da publicação;4.Ao mesmo tempo, solicitar 

divulgação do Edital pela imprensa da cidade de Cotriguaçu;5.Findo o 

prazo de 60 dias da data do Edital e da divulgação pela imprensa, 

proceder à destinação do valor ao Município de Cotriguaçu, pelos meios 

legais;6.Dar ciência ao Ministério Público;7.Transitada em julgado, o que 

deve ser certificado, arquivar com as baixas e anotações necessárias. 

Cumprir.Cotriguaçu/MT, 28 de janeiro de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius 

Argenton, digitei.

Cotriguaçu, 02 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-35.2013.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ALVES COMIN (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

ADELAR FERREIRA PADILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA ROSA SALAZER (REQUERIDO)

FLORENTINO APARECIDO MARTINS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU DESPACHO Numero do Processo: 

8010100-35.2013.8.11.0099 REQUERENTE: ROSEMEIRE DOS SANTOS 

FARIAS, ADELAR FERREIRA PADILHA REQUERIDO: ZILDA ROSA 

SALAZER Vistos... O processo encontra-se em fase de realização de 

audiência de instrução. Juntou-se petição do advogado da parte requerida 

narrando que o processo "corria" em segredo de justiça e que não 

encontrava-se habilitado nos presentes autos, motivo pelo qual não foi 

intimado para a audiência do dia 22.08.2017. Alegou o causídico que teve 

ciência da audiência pela sua cliente na data de hoje (21.08.2017) e, por 

tal razão, não conseguiria arrolar as testemunhas pretendidas em tempo 

hábil. Devido tal situação, consultou-se a Gestora Judiciária, tendo ela 

informado que o advogado realmente (não se sabe o real motivo) não 

estava habilitado nos autos, razão pela qual não foi intimado para a 

referida audiência. Deste modo, levando em considerando a cooperação 

processual e a situação peculiar, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 

22 de setembro de 2017, às 14h00min, na sala de audiências da Vara 

Única do Fórum desta Comarca. Por isto, à SECRETARIA para: 1. INTIMAR 

a parte promovida para comparecer ao ato, com a advertência do artigo 20 

da Lei 9.099/95; 2. INTIMAR as partes promoventes da audiência 

designada, com as advertências descritas no artigo 51, I, da Lei 9.099/95. 

Consigna-se que eventuais testemunhas, até o máximo de 3 (três) para 

cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas 

pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou 

mediante esta, se assim for requerido na forma do art. 34 e §§ da Lei n. 

9.099/95. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA considerando a celeridade processual 

pretendida. Cotriguaçu/MT, 21 de agosto de 2017. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56128 Nr: 1550-18.2018.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eledir Miranda de Amorim, JOSÉ REZENDE DA 

SILVA, ELOÍZA CRISTINA MENDONÇA DE AMORIM, NILVA AUXILIADORA 

REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao (região boiadeiro do 

meio)

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-32.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR DE CASTRO ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000328-32.2017.8.11.0034. REQUERENTE: PAULO CESAR DE CASTRO 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS ETC. Certificada 

a tempestividade, RECEBO o recurso em seu efeito devolutivo apenas, na 

forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. A parte apelada já apresentou as 

contrarrazões, Id 12301932. ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Dom Aquino – MT, 28 de agosto de 2017. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-27.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMARINA QUINTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

FERNANDA QUINTINO DIGIGOV (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000242-27.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS - MT21825/O Advogado das REQUERENTES: ISLEI 

RIBEIRO DE MORAIS - MT21825/O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 03/10/2018 Hora: 15:15, devendo comunicar suas clientes, 

cientificando-as que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 28 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-50.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

ESDRA DESIDERIO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000331-50.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 17/10/2018 Hora: 14:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 28 de agosto de 2018.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76394 Nr: 677-06.2016.811.0093

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANA PAULA KONZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CARNEIRO - 

OAB:MT/19.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Pedido de Restituição de Bens, proposto por Ana Paula 

Konzen, solicitando a restituição de uma motocicleta, apreendida pela 

Polícia, diante do crime ocorrido nos autos em apenso código 75600.

Diante de todos os fatos alegados em petição de fls. 05/06, bem como 

Cota ministerial de fls. 20, DEFIRO o pedido de restituição da Motocicleta 

Honda/CBR 250RX, placa OBS-1705, ano 2012/2012, Chassi 

MLHMC4196C5103571, cód RENAVAM 543807380, DEFIRO também de 

OFICIO, a restituição do documento do veículo, em caso desse ter sido 

apreendido também, devendo o Sr. Gestor fazer uma certidão no local de 

onde se retirará o documento dos autos.

Ressalto que caso fique comprovado que o bem era utilizado para fins 

ilegais, poderá o referido veículo, sofrer as sanções previstas em Lei.

Expeça-se a Secretaria o necessário para liberação do veículo 

apreendido.

Após as formalidades legais, considerando que não há nenhuma 

deliberação a ser proferida neste feito, bem como que os autos em 

Apenso já têm Sentença, arquivem-se IMEDIATAMENTE os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Ciência ao ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84930 Nr: 1761-71.2018.811.0093

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos.

 De início, considerando que o flagrante já foi devidamente homologado 

pelo Juiz Plantonista e convertido a prisão em flagrante em prisão 

preventiva (art. 310, II, CPP), passo à análise da necessidade de 

manutenção da prisão.

Assim, após minuciosa análise, observo a necessidade da manutenção da 

prisão preventiva como garantia da ordem pública, instrução processual e 

aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Pois bem. Sabe-se que o acusado é protegido pelo princípio da presunção 

de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão 

cautelar, quando presentes o fumus comissi delicti (prova da materialidade 

e indícios de autoria) e o perículum in libertatis.

Em que pese a alegação da nobre defesa no tocante à ausência de laudo 

pericial na vítima, conforme se observa, referido exame tem que ser 

realizado na Politec da Comarca de Sinop, sendo afirmado pelo 

Investigador Paulo Rosa de Oliveira que a vítima se dirigiu hoje para a 

realização do exame.

Assim, sua demora não pode impedir a decretação da segregação 

cautelar, pois apesar de imprescindível (perícia), nos crimes de cunho 

sexual, a palavra da vítima possui grande relevância.

Esta, por sua vez, reconheceu o custodiado, estando presente o indício 

de autoria. Quanto à materialidade, observa-se que o laudo pericial, de 

suma importância, poderá trazer sua comprovação.
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 Verifica-se que a conduta imputada ao custodiado (artigo 231do Código 

Penal) faz com que seja preenchida a previsão do art. 313, inciso I, do 

CPP, uma vez que o delito prevê pena máxima de 10 (dez) anos.

Assim, resta evidenciada a necessidade de manter a prisão preventiva 

anteriormente decretada, não havendo alteração do quadro fático que 

ensejou sua decretação pelo magistrado plantonista.

DISPOSITIVO

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade de manter a custódia 

cautelar para a garantia da ordem pública, instrução processual e 

aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa acerca do 

indiciado, e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de ALEXANDRE DO 

AMARAL, devidamente qualificado nos autos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA, OFICIO, e qualquer outro que se fizer necessário, diante do 

Regime de Plantão.

OFICIE-SE à SEJUDH solicitando vaga para o preso, bem como para que, 

imediatamente, proceda à sua transferência, tendo em vista que a 

Delegacia local possui uma única cela e em péssimas condições de 

segurança, sendo que a sua manutenção nesta Depol, cabe à SEJUDH.

Ante a nomeação de advogado dativo para o ato, a fim de patrocinar a 

defesa do indiciado na audiência de custódia, eis que a presente Comarca 

de Feliz Natal/MT encontra-se atualmente sem Membro da Defensoria 

Pública, FIXO em favor do digno Advogado Dr. Juliano Berticelli, 02 URH, 

devendo a Secretaria de Vara expedir a competente certidão.

 Dê-se CIÊNCIA ao Ministério Público acerca da presente decisão para 

que, eventualmente, possa pugnar o que entender de direito.

Com a juntada do Laudo Pericial, dê-se vistas ao Ministério Público, 

imediatamente, com a análise da materialidade.

Aguarde-se o inquérito policial.

Após, translade-se eventuais decisões e peças faltantes, arquivando os 

presentes autos.

Saem os presentes intimados.

CUMPRA-SE imediatamente, expedindo-se o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79534 Nr: 864-77.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2 R Madeiras Ltda-ME, RAFAEL FERREIRA 

LIUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a deliberação judicial retro proferida nos autos, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77103 Nr: 715-18.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Acerca do pedido de reconsideração da decisão de fls. 59/62 (fls. 67), 

sem delongas, pesem as considerações feitas, não há porque se 

reconsiderar o decidido, de modo que mantenho a decisão pelos seus 

próprios fundamentos.

Desse modo, proceda-se como antes determinado às fls. 59/62, até 

ulteriores decisões.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50718 Nr: 616-24.2011.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONISETE PABLO SOUZA - 

OAB:15.083, José Roberto Goes - OAB:20.980-0, Jose Roberto 

Goes - OAB:20980/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:MT-5416

 Vistos em correição.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

 Assim, RETIFIQUE-SE a capa dos autos.

Ademais, INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, 

apresentar impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, 

no mesmo prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da 

CF/88 (compensação de débitos), sob pena de perda do direito de 

abatimento, o que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido "in albis" o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

Cumpra-se imediatamente, expedindo-se o necessário com máxima 

urgência.

Feliz Natal/MT, 17 de Agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79467 Nr: 816-21.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ante o teor da Petição de fls. 28/29, DETERMINO que a Secretaria de Vara 

diligencie e providencie o necessário para o integral cumprimento da 

decisão de fls.16/16v, observando o endereço informado, bem como 

cálculo atualizado da dívida (fls. 28/29).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 115-02.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilavert & Gilavert Ltda-ME, Silvana Arnezine 

Gilavert, Vagner Reginaldo Gilavert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.
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Trata-se de pedido de requisição de informações junto à Receita Federal, 

visando cópias das últimas declarações do imposto de renda, para 

localizar bens da parte executada passíveis de penhora (fls. 88/89).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento acerca da 

questão, assentando ser impossível a quebra do sigilo fiscal como forma 

de possibilitar, no interesse exclusivo do credor e não da Justiça, a 

expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de dados acerca de 

bens em nome do executado passíveis de penhora pelo exequente, nem 

sua movimentação financeira.

A jurisprudência assevera, ainda que o contribuinte têm o direito “à 

privacidade em relação aos seus dados pessoais, além do que não cabe 

ao Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis 

para demandar em juízo”. (REsp. 306570/SP, Relatora Ministra ELIANA 

CALMON, in DJ de 18/02/2002).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA 

PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO HARMÔNICO 

COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83. INCIDÊNCIA. I. Não 

merece trânsito recurso especial que discute questão já superada no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a impossibilidade de 

quebra de sigilo fiscal como forma de possibilitar, no interesse exclusivo 

da instituição credora e não da Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal, ou entidade privada, para obtenção de dados acerca de bens em 

nome do devedor, passíveis de penhora pelo exequente. II. Aplicação da 

Súmula n. 83 do STJ. III. Recurso Especial não conhecido” (STJ, Resp 

466.138/ES, Quarta Turma, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, in 

DJ de 31/03/2003, p. 232).

Posto isto, bem como tendo em vista o lapso temporal entre a distribuição 

da presente execução fiscal e a data hodierna, sem contudo lograr êxito 

na solução do litigio, DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de 

que se manifeste quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o 

necessário para o deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso 

VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70598 Nr: 836-85.2012.811.0093

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCM, JCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

O advogado dos autores, embora devidamente intimado (fls. 97), deixou 

transcorrer o prazo sem manifestar nos presentes autos, conforme 

certidão de fls. 98.

Diante de ter ocorrido o decurso do prazo para o advogado da parte 

autora, devidamente intimado se manifestar, Intime-se pessoalmente a 

parte autora para cumprir o determinado em Decisão de fls. 47, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção, conforme o §1º do artigo 485 do NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84344 Nr: 1335-59.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEILI GRACIELE FERREIRA, Miguel Julio Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE M. REMPEL - 

OAB:MT/23.902, GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - OAB:MT/24.066, JOYCE 

C. M. A. HEEMANN - OAB:MT/8.723, Rui Heemann Junior - 

OAB:MT/15.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Analisando detidamente a exordial, observa-se, que não foi atendido o 

disposto nos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil.

Assim, INTIME-SE o requerente, na pessoa de seu advogado para que 

EMENDE a inicial, atribuindo o valor da causa corretamente de acordo com 

o proveito econômico a ser obtido no processo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, e recolha as custas processuais e taxa judiciaria, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, § único do NCPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e volte-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81260 Nr: 1935-17.2017.811.0093

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH DE SOUZA SILVA, SIDNEI DA SILVA 

PEREIRA, CLAUDINEI DA SILVA PEREIRA, Francisco Aparecido Pereira, 

MARCIA DE SOUZA CAMPOS, VALMIR DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIDIA TEREZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição de fls. 28, como Embargos de Declaração, com base no 

artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a 

sentença proferida por este juízo.

Alega, em suma, que houve omissão na sentença de fls. 27/27v, no que 

tange ao arbitramento dos honorários ao defensor dativo. Requereu assim 

o arbitramento de honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material. Assim, conclui-se que os 

embargos de declaração não visam a um novo julgamento da causa, mas 

tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já proferido. Nesse sentido, 

o êxito na interposição desse recurso fica condicionado à observância 

dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – 

CPC.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que prospera as 

alegações do embargante, já que a sentença foi omissa no que tange ao 

arbitramento dos honorários advocatícios.

Assim, reconheço a omissão apontada, passando a saná-la, razão por 

que, RECEBO os presentes embargos declaratórios e, no mérito, ACOLHO 

a pretensão neles deduzida, JULGANDO PROCEDENTE o pedido do 

embargante, SUPRINDO a omissão apontada, no qual deverá a r. sentença 

em voga constar as seguintes determinações:

“Tendo em vista que a Defensoria Pública, de há muito, deixou de atuar 

nesta Comarca, havendo a necessidade de se nomear advogado (a) 

dativo (a) para o presente feito, assumindo o patrocínio da causa, 

condeno o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários 

advocatícios, em prol do advogado Dr. Juliano Berticelli, OAB/MT 12.121, 

os quais arbitro no valor de 5 URH’s, a serem suportados pelo Estado de 

Mato Grosso, devendo o Sr. Gestor expedir os documentos necessários”.

Depois de cumprido integralmente todas as determinações contidas nos 

autos, AO ARQUIVO.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77630 Nr: 1011-40.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVOARIA SUCUPIRA LTDA, Associação 

dos Produtores Rurais do Assentamento ENA, Osmar Pereira Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Analisando detidamente os autos, verifico que a parte exequente pugnou 

às fls. 31/31v pela citação editalícia das partes executadas, assim recebo 

a petição e determino a citação por edital, com prazo de 30 dias, que 

deverá ser publicado uma só vez no órgão oficial, OBSERVANDO-SE os 

termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.

Transcorrido o prazo in albis, sem qualquer manifestação no feito, em 

respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que lhe 

seja nomeado curador especial.

Destarte, desde já nomeio Dr. Juliano Berticelli, regularmente inscrito no 

cadastro de advogados dativos desta comarca conforme edital n.º 

03/1012/DF, o qual deverá ser cientificado desta decisão.

 Intime-se o defensor constituído de seu múnus, cientificando-a das 

obrigações e restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72196 Nr: 363-31.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART SUPERMERCADO ATACADO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

DETERMINO a intimação da parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77442 Nr: 909-18.2016.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCP, DGdSLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84497 Nr: 1456-87.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução proposta por Juliano Berticelli, em que 

figura como polo passivo o ESTADO DO MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Cite-se a Fazenda para pagamento, podendo opor embargos em 30 dias 

(CPC, art. 910).

Não opostos embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(CPC, art. 910, § 1º).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79845 Nr: 1096-89.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Fruto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor da petição de fls. 22, determino que a Secretaria de Vara 

proceda ao cumprimento integral da sentença contida às fls. 18/18v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75600 Nr: 1258-55.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BRITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O

 Vistos, etc.

Cumpra-se IMEDIATAMENTE a decisão retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73562 Nr: 280-78.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSICLER ALVES DA SILVA, JOEL GOMES DE 

OLIVEIRA, FABIO APOLINARIO ALVES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ante o teor da petição de fls. 44/45, CITEM-SE as executadas, por edital, 

nos termos do art. 256, inciso II, §3º do CPC, pelo prazo de 20 (vinte) dias, 

pelo DJe e fixação do edital no mural deste fórum.

Decorrido o prazo, o qual deverá ser certificado pelo Gestor, sem 

apresentação de Contestação, em respeito aos princípios da ampla defesa 

e contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial em seu 

favor, razão pela qual desde já nomeio Dr. Juliano Berticelli, regularmente 

inscrito no cadastro de advogados dativos desta comarca conforme edital 

n.º 03/1012/DF, o qual deverá ser cientificado desta decisão. Intime-se o 

defensor nomeado de seu múnus, cientificando-a das obrigações e 

restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Depois de tudo cumprido e certificado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se nos autos.

 Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84457 Nr: 1424-82.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DIEGO MIRANDOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN RODRIGO CARANHATO SABBI, JOSLEI 

CARANHATO SABBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Analisando detidamente a exordial, observa-se, que não foi atendido o 

disposto nos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil.
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Assim, INTIME-SE o requerente, na pessoa de seu advogado para que 

EMENDE a inicial, apresentando o recolhimento das custas processuais e 

taxas judiciarias, no prazo de 15 (quinze) dias, ante a não comprovação 

da hipossuficiência, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, § 

único do NCPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e volte-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 51094 Nr: 59-03.2012.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria de Madeiras Cizal Ltda - ME, Cláudia 

Regina Faganello, LUIZ FIORELLO FAGANELLO, ZENAIDE ELENA 

FAGANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Em que pese à petição de fls. 174, Determino a Intimação do advogado 

constituído, para cumprir o determinado no artigo 112 do NCPC, conforme 

já determinado em Decisão de fls. 175.

Em caso de nada se manifestar, Intime-se pessoalmente a parte autora 

para dar o devido prosseguimento aos autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção, conforme o §1º do artigo 485 do NCPC.

Dando-se ciência do ocorrido à OAB/MT, para tomar as providências 

cabíveis em face do Advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78230 Nr: 1315-39.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO BENJAMIM KONRAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78231 Nr: 1316-24.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO BERGMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78261 Nr: 1331-90.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL TEODORO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78263 Nr: 1333-60.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78264 Nr: 1334-45.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78271 Nr: 1341-37.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON ZEPPENFELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78229 Nr: 1314-54.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR BOCALON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78228 Nr: 1313-69.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ANTONELLO RUBIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 
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nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78223 Nr: 1308-47.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTACILIO FLORENCIO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78218 Nr: 1303-25.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZENS GERAIS GRANCELEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78217 Nr: 1302-40.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON LEONTINO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78213 Nr: 1298-03.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro da Silva Andrieski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78208 Nr: 1293-78.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. A. MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78207 Nr: 1292-93.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON MARCOVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78205 Nr: 1290-26.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADORILDO MARAFIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78204 Nr: 1289-41.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78201 Nr: 1286-86.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACELINO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78198 Nr: 1283-34.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI SPESSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 
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nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78193 Nr: 1278-12.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA KOVALECHUCKI GARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78192 Nr: 1277-27.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA DA SILVEIRA RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78191 Nr: 1276-42.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE SALETE DALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78190 Nr: 1275-57.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADAKO SAIKI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78189 Nr: 1274-72.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGÉ SUPERMERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78187 Nr: 1272-05.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Provenzi & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78186 Nr: 1271-20.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO HENRIQUE STRADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75648 Nr: 1282-83.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75647 Nr: 1281-98.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA DORLI K. KONRAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75645 Nr: 1279-31.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Arraias Armazens Gerais Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 
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nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75643 Nr: 1277-61.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI FATIMA GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da ata de audiência, intime-se a parte exequente para se manifestar 

nos autos no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50146 Nr: 41-16.2011.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLAG, DDCF, FPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:MT/17.544

 Vistos em Correição

Antes de qualquer Decisão nos presentes autos, determino que o Sr. 

Gestor proceda com o INTEGRAL CUMPRIMENTO da Decisão de fls. 

110/111, eis que não consta nos autos resposta quanto ao e-mail 

encaminhado às fls. 115.

Assim, proceda Sr. Gestor o necessário para averiguação quanto ao Réu 

Deonizio de Camargo Filho.

Após, devidamente verificado e certificado, voltem-me os autos conclusos 

para análise da cota ministerial de fls. 104, bem como defesas 

apresentadas e regular trâmite da presente Ação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70217 Nr: 449-70.2012.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MAZIERO POZZOBOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823

 Vistos em Correição

Diante da decisão proferida em sede de Agravo às fls. 234/245, que 

condenou o acusado nas penas do artigo 121, §3º, do CP, à pena 

privativa de liberdade de 01 ano de detenção, a ser cumprida em regime 

aberto, pena substituída por uma restritiva de direito, a saber, prestação 

de serviço a comunidade.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público, para que este indique qual a 

prestação de serviço à comunidade que deverá ser aplicada ao Acusado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45859 Nr: 1314-06.2006.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGP, AGPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Cumpra-se INTEGRALMENTE decisão de fls. 101.

Determino desde já que a Secretaria atente-se ao cumprimento integral 

das Determinações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47541 Nr: 407-60.2008.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAR PERAZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO GALVÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

O advogado dos autores Dr. Marcos de Moura Horta, embora devidamente 

intimado, deixou transcorrer o prazo sem manifestar nos presentes autos.

Diante de ter ocorrido o decurso do prazo para o advogado da parte 

autora, devidamente intimado se manifestar, Intime-se pessoalmente a 

parte autora para cumprir o determinado em Decisão de fls. 47, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção, conforme o §1º do artigo 485 do NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73567 Nr: 285-03.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Por econômica processual, AGUARDE-SE ulterior decisão a ser proferida 

nos autos em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84028 Nr: 1139-89.2018.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme artigo 1.268 da CNGC – “Recebidos os Embargos, seja à 

execução, à arrematação ou adjudicação, o Gestor Judiciário procederá 

ao seu registro, à autuação e ao apensamento dos autos respectivos, 

independentemente de qualquer despacho, certificando-se, ainda, a sua 

tempestividade”.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74869 Nr: 857-56.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOI FAZANI GOMES, LUIZ PAULO 

MOREIRA, Milton Ribeiro Gomes, Wender Pedroso de Barros, JOSE 

CARVALHO RABELO, DAVI BARBOSA, DEONI COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 Vistos em correição.

Acolho a cota ministerial de fls. 133, intime-se a parte requerida para que 

junte aos autos no prazo de 10 dias a comprovação do cumprimento 

integral do acordo e nova copia de depósito visível.

Após, com ou sem manifestação o que deverá ser certificado, dê-se 
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vistas dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84326 Nr: 1320-90.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DION LENO GONÇALVES DA SILVA, THIAGO 

PABLO NAVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:

 Vistos em Correição.

Em cumprimento à Carta Precatória, DESIGNO audiência de instrução para 

o dia 15 de Outubro de 2018, às 16h15min.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, informando a data da solenidade ora 

designada.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82350 Nr: 2666-13.2017.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DOS SANTOS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de cumprimento do Mandado, 

DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84607 Nr: 1534-81.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMPA MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WUTZKE, Siguardo Wutzke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de cumprimento do Mandado, 

DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84421 Nr: 1398-84.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA CAS, ELIZANGELA BIAVA DA 

CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISSY LEAO GIACOMETTI - 

OAB:15596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de cumprimento do Mandado, 

DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84564 Nr: 1507-98.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de cumprimento do Mandado, 

DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74362 Nr: 621-07.2015.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIZ NATAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA-ME, Luci Janete Michalski Peruzatto, ROSEMAR TADEU PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionéids - OAB:PR/8.123

 Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido tal prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71742 Nr: 1126-66.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIZ NATAL MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, ROSEMAR TADEU PERUZATTO, ADRIANE 

CONTTE FIORESE DEBASTIANI, Luci Janete Michalski Peruzatto, THIAGO 

DEBASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionéids 

- OAB:PR/8.123, PAULO FERNANDO PIAGENTINI DE SOUZA - 

OAB:MT/13.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067

 Vistos em correição.

Tendo em vista a concessão do efeito suspensivo nos autos em apenso, 

AGUARDE-SE ulterior decisão a ser proferida no presente feito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 749 de 886



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72132 Nr: 319-12.2014.811.0093

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9.811 B, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MG 44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição

Diante do Acórdão de fls. 104/111, que manteve a Sentença de fls. 33/34, 

determino o integral cumprimento da sentença de fls. 33/34, juntamente 

com Decisão de fls. 58/59 e consequentemente o devido arquivamento 

dos presentes autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46393 Nr: 482-36.2007.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adonis Fernando Viegas 

Marcondes - OAB:, Marcio Ronaldo de Deus da Silva - OAB:1317/0

 Vistos em Correição.

Determino o cumprimento INTEGRAL da Decisão de fls. 168.

No mais, diante da certidão de fls. 175, bem como certidões de fls. 

177/178, Intime-se novamente o réu para constituir novo advogado para 

que este prossiga com sua defesa, no prazo de 10 dias ou informar 

impossibilidade para constituir novo advogado, informando que os 

advogados anteriormente constituídos por ele não se manifestaram nos 

autos, até o momento.

Dando-se ciência do ocorrido à OAB/MT, para tomar as providências 

cabíveis em face do Advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78619 Nr: 219-52.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS BALIN LTDA., NORBERTO BALIM, 

LORECI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de IRMÃOS BALIN LTDA, 

NORBERTO BALIM E LORECI DA SILVA, todos devidamente qualificados 

nos autos.

A inicial (fls. 04/04v) veio instruída dos documentos de fls. 05/07, sendo 

devidamente recebida às fls. 08/08v.

Partes executadas citadas (fls. 11).

 Exceção de pré-executividade apresentada às fls. 12/14v, juntando os 

documentos de fls. 15/24v.

Impugnação a exceção de pré-executividade oferecida às fls. 29v/30v.

Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Do cabimento da Exceção de Pré-executividade

A exceção de pré-executividade tem sido admitida, excepcionalmente, 

pela doutrina e jurisprudência, em casos de vícios do título cuja evidência 

observa-se de plano e sem exigir-se dilação probatória ou maiores 

reflexões sobre o questionamento jurídico da matéria.

 Trata-se de iniciativa que visa a proteger o executado de situação à qual 

não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que 

está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o 

devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de 

penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de 

embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e 

ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais 

(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; 

STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 

40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, 

in RT 671/187).

 Sendo assim, analisando detidamente os argumentos lançados na 

vertente exceção de pré-executividade, tendo em vista que o excipiente 

não juntou nos autos prova inequívoca indispensável, nota-se que a 

mesma comporta dilação probatória.

Ante o exposto, CONHEÇO da objeção de pré-executividade manejada, e 

no mérito REJEITO-A.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ante o teor da presente decisão, DETERMINO a intimação da parte 

exequente, a fim de que se manifeste quanto ao prosseguimento da ação, 

providenciando o necessário para o deslinde do feito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73105 Nr: 1014-63.2014.811.0093

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Floresta Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FÁTIMA DA SILVA, VILSON CHINAIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.178MT, Rui Heemann Junior - OAB:MT/15.326, SILVANO 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:6317-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSÉ DE CASTRO - 

OAB:6214-B/MT

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, DETERMINO que a Secretaria de Vara 

proceda ao cumprimento integral da determinação judicial contida às fls. 

681, expedindo-se o necessário, e certificando acerca do transcurso do 

prazo para manifestação das partes.

 Depois de cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

saneamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77851 Nr: 1116-17.2016.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Floresta Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS WILIAN, GILSON CAMPOS, ADELMO 

SILIATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718, RUI 

HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Apenas para situar, o caso dos autos trata-se de ação de reintegração de 

posse com pedido liminar, proposta por Madeireira Floresta LTDA, em face 

de Marcos Wilian, Gilson Campos e Adelmo Siliate.

 Pois bem. Às fls. 267/275 aportou-se aos autos habilitação de terceiro 

interessado c/c pedido de conexão de ações, promovida por Elaine Fátima 

da Silva e Vilson José Scheneider, o qual foi determinado o apensamento 

dos presentes autos ao feito de Código nº 73105 (fls. 315/318).

 Citação frutífera do requerido Marcos (fls. 311).

Parte requerente apresentou embargos de declaração às fls. 327/330, o 

qual foi rejeitado, nos termos da decisão de fls. 332/332v.

 Citação frutífera dos requeridos Gilson e Adelmo (fls. 334).

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

 De início, tendo em vista a citação frutífera dos requeridos, 

CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara acerca do transcurso do prazo para 

os mesmos contestarem a presente ação.
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Após, INTIME-SE a parte requerente para manifestar nos autos, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias.

 Depois de tudo cumprido e certificado, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78506 Nr: 149-35.2017.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSÉ SCHNEIDER, ELIANE FÁTIMA DA SILVA 

SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON WILLIAN BEZERRA DE OLIVEIRA, 

JOÃO IRIS GOMES DE SOUZA, WENDER PEDROSO DE BARROS, BRUNO 

GOMES DE JESUS, SEBASTIÃO GOMES SOUZA, RODRIGO VELOSO DA 

ROSA, VALDECIR VELOSO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGISSON JOSÉ DE CASTRO - 

OAB:6214-B/MT, VANIA DE FATIMA VIAN - OAB:PR/54154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:OAB/MT 10.718

 Vistos em correição.

Apenas para situar, o caso dos autos trata-se de ação de reintegração de 

posse com pedido de liminar, proposta por Vilson José Schneider e Eliane 

Fatima Da Silva, contra Maicon Wilian Bezerra De Oliveira, Valdecir Veloso 

Da Rosa, João Iris Gomes De Souza, Wender Pedroso De Barros, Bruno 

Gomes De Jesus, e Rodrigo Veloso Da Rosa, e outros demais invasores 

que se mantém no local.

O pedido liminar foi deferido às fls. 122/124.

Requeridos Valdecir e Sebastião Gomes de Souza, citados e intimados à 

cumprirem a ordem liminar (fls. 128).

 Invasores Maria de Lourdes, Antônio Gomes, Odair Costa, Sebastião de 

Oliveira, Adelson da Cruz, Vanildo Antônio, Edineia Rodrigues Leal Royer, 

Ricardo Rene Royer citados e intimados à cumprirem a liminar (fls. 128).

 Com relação ao pedido de assistência litisconsorcial de fls. 130/135, 

impugnado pelos requerentes às fls. 230/238, este Juízo rejeitou tal 

pedido, conforme decisão de fls. 244/244v.

 Agravo de instrumento interposto pela Associação dos pequenos 

produtores do vale das aguas às fls. 139/161, o qual não foi provido (fls. 

249/252).

Citação infrutífera dos requeridos Maicon Wilian Bezerra De Oliveira, João 

Iris Gomes De Souza, Wender Pedroso De Barros, Bruno Gomes De 

Jesus, e Rodrigo Veloso Da Rosa (fls. 163).

 Ordem judicial de fls. 122/124 parcialmente cumprida às fls. 248.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

De início, tendo em vista a citação dos requeridos Valdecir e Sebastião 

Gomes de Souza às fls. 128, CERTIFIQUE-SE a Secretaria de Vara acerca 

do transcurso do prazo para os referidos réus contestarem a presente 

ação.

Acerca da certidão de fls. 163, informando a citação infrutífera dos 

demais requeridos, INTIMEM-SE as partes requerentes, a fim de que 

forneçam os atuais endereços dos respetivos réus, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso VI, do CPC.

Transcorrido o prazo in albis, conclusos para deliberação.

 Caso os autores apresentem os novos endereços dos requeridos Maicon 

Wilian Bezerra De Oliveira, João Iris Gomes De Souza, Wender Pedroso De 

Barros, Bruno Gomes De Jesus, e Rodrigo Veloso Da Rosa, proceda-se a 

citação dos mesmos, nos termos da decisão de fls. 122/124.

Após, transcorrido o prazo para os réus contestarem a vertente ação, 

certifique-se, e intimem-se as partes requerentes para manifestarem nos 

autos, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79072 Nr: 531-28.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Floresta Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON JOSÉ SCHNEIDER, ELIANE FÁTIMA DA 

SILVA SCHNEIDER, MAICON WILLIAN BEZERRA DE OLIVEIRA, JOÃO IRIS 

GOMES DE SOUZA, WENDER PEDROSO DE BARROS, BRUNO GOMES DE 

JESUS, VALDECIR VELOSO DA ROSA, SEBASTIÃO GOMES SOUZA, 

RODRIGO VELOSO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSÉ DE CASTRO - 

OAB:6214-B/MT, VANIA DE FATIMA VIAN - OAB:PR/54154

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico que a presente ação trata-se de 

Embargos de Terceiro, o qual a parte embargante, alega, em síntese, ser a 

verdadeira possuidora da área em litígio nos autos de Reintegração de 

Posse nº 78506, tendo inclusive, ajuizado neste juízo, demanda 

possessória em face de alguns dos embargados/requeridos (código 

77851).

Desse modo, às fls. 703/704, quando do recebimento dos vertentes 

embargos, indeferiu o pedido liminar, motivo pelo qual a parte embargante 

interpôs Agravo de instrumento interposto às fls. 709/761.

Resposta aos embargos de terceiro apresentado pelos embargados 

Vilson e Eliane (fls. 764/769v).

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

 De início, determino que a Secretaria de Vara diligencie e providencie o 

necessário para certificar e juntar nos autos, provável julgamento do 

Agravo de instrumento interposto (fls. 709/761).

Outrossim, pela fundamentação invocada às fls. 705/706, torno a 

Resposta aos embargos de terceiro apresentado às fls. 764/769v 

tempestivo.

 Desse modo, proceda-se o cumprimento integral da decisão judicial de fls. 

703/704, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83846 Nr: 1025-53.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STN, DT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos legais.

 CITE-SE a parte executada para, em 3 dias, efetuar o pagamento da dívida 

conforme artigo 829, do Novo Código de Processo Civil, cientificando-a de 

que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor 

embargos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada do mandado 

de citação aos autos (artigos. 914 e 915 do NCPC) ou, no mesmo prazo 

dos embargos, desde que reconheça o crédito da parte exequente, 

depositar 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, para que possa pleitear o parcelamento do restante, em até 

seis parcelas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios 

de 1% ao mês (artigo 916 do NCPC).

O deferimento do parcelamento depende de manifestação do credor, 

quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 916, NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor do débito (art. 827 

NCPC), verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento nos 3 dias acima indicados (art. 827, § 1º 

NCPC).

Tão logo verificado pelo Oficial de Justiça que não houve pagamento no 

prazo assinalado, e desde que haja suficiente recolhimento de custas, 

deverá proceder à penhora e à avaliação, lavrando-se auto e intimando-se 

o executado, se a diligência ocorrência na presença deste (art. 829, § 1º 

NCPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

que não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º NCPC).

Feita a penhora, os bens ficarão preferencialmente em poder do 

depositário judicial (art. 840, II NCPC). Se não houver depositário judicial, 

os bens ficarão em poder do exequente (§ 1º) ou, poderão ser 

depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou 
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quando anuir o exequente (§ 2º).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830 NCPC) e, nos 10 

dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o 

executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (art. 830, § 1º NCPC).

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3º 

NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81138 Nr: 1870-22.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Vistos, etc.

Diante da Decisão retro, cancelo a audiência designada para o dia 

03/09/2018, diante desta, ter sido designada para oitiva da Testemunha a 

qual houve desistência.

Cumpra-se a Decisão de fls. 320, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 48773 Nr: 496-49.2009.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Paulo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suellen Lucas dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, DEFIRO o pedido de fls. 108, de modo 

que DETERMINO o cumprimento da decisão de fls. 107 observando que a 

intimação da parte executada se dará de forma pessoal.

 Cumpra-se, expedindo se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47228 Nr: 100-09.2008.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS SANDRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ERICO TELLES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, ELIANE 

FRUTO - OAB:10.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Analisando detidamente os autos, DEFIRO o pedido de fls. 79, conforme 

pugnado. Assim, determino que a Secretaria de Vara diligencie e 

providencie o necessário para o integral cumprimento do que fora 

requerido.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47708 Nr: 581-69.2008.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEMAR WOLFART, DALVA WOLFART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, 

Eliane Fruto - OAB:11886-B

 Vistos em Correição.

Processo em Ordem.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ensinam Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior que 

“verifica-se a absoluta frustração da execução e, de forma feral, de todo 

o processo, quando o devedor não mais for encontrado e/ou inexistirem 

bens em sua posse ou propriedade, ou, ainda, se encontrados, forem 

insuficientes para justificar a penhora e a satisfação do crédito do 

exequente”. (TOURINHO NETO, Fernando da Costa e FIGUEIRA JÚNIOR, 

Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e Criminais. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011. Pág. 383).

O artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9.099/95, dispõe que: “não encontrando o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.

No caso vertente, não foram indicados bens do devedor sujeitos à 

penhora, não sendo possível a suspensão requerida às fls. 169.

Destarte, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Devolva-se os documentos ao autor, mediante certidão nos autos, em 

caso de solicitação da parte.

Deixo de condenar ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 

da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 24029 Nr: 870-25.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Senira Joaquina Soares Meller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELINA SOARES - OAB:96451/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416

 Intime-se o exequente para que se manifeste sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença. Concedo o prazo de 10 (dez) dias.

 Após, voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112505 Nr: 131-95.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JEAN 

CARLOS ROVARIS, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito 

da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83022 Nr: 2355-16.2012.811.0087
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e por tudo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC.Custas e 

honorários sucumbenciais arbitrados sobre o percentual de 10% do valor 

da causa, suspensa a cobrança, ante o deferimento dos benefícios da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/90.P.R.I.C.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se com as anotações e 

baixas de estilo e arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116851 Nr: 3416-96.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhiomar Schafranski Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PERIN DE SOUZA NETO - 

OAB:24302MT

 Considerando o pedido formulado pelo acusado em fls. 96-97, o qual 

requer sua transferência do Presídio Ferrugem na Comarca de Sinop/MT, 

para a Cadeia Pública da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, indefiro tal 

pedido uma vez que a concessão de autorização de transferência de 

reeducandos para outros estabelecimentos prisionais compete aos juízes 

corregedores das unidades prisionais.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88131 Nr: 1320-50.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenilson Alves Matos - 

OAB:OAB/MT 8.977/A, Fábio Henrique Alves - OAB:11.064-B OAB/MT

 Não conheço do pedido uma vez que já apreciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111722 Nr: 3867-58.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Bassan Junior, ELIMAR DOS SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, Ruy Barbosa 

Marinho Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT

 Reiteração da intimação dos procuradores dos acusados Dr. (s) Alcir 

Fernando Cesa - OAB:17596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, Ruy 

Barbosa Marinho Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT, para apresentarem 

memoriais finais no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41722 Nr: 1102-27.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reneu Tellier Montagner, Jorge Alberto Tellier 

Montagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-A OAB/MT, Evaristo Aragão Santos - OAB:MT/15.686-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Evaristo Aragão Santos e Esio Oliveira de Souza Filho, para no prazo de 

05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser 

emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111035 Nr: 3470-96.2017.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supremagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA GUAJUVIRA LTDA - ME, Volnei 

Ruben Dalri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELORI ESTELA FAVETTI - 

OAB:20251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

MELORI ESTELA FAVETTI, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106949 Nr: 1267-64.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino Barbosa de Lima, AGNALDO 

BARBOZA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97768 Nr: 123-89.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON MARCOS PEPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101879 Nr: 2530-68.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KI-MONE COMÉRCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA DE SORVETES LTDA ME, MARLY APARECIDA PEREIRA 

BORGES GOBI, Valdecir Acir Gobi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

MAURO PAULO GALERA MARI, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109944 Nr: 2909-72.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Evangelista Da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) JOSE 

AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar 

o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento 

n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83775 Nr: 3111-25.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ocleres Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT, A. C. DE 

OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 Intimação do advogado Dr. Fabio Henrique Alves , OAB 11064B , para 

apresentação dos memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113643 Nr: 1022-19.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autorao por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

GIULIO ALVARENGA REALE, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010190-74.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Certidão de Tempestividade 

Recursal Processo: 8010190-74.2016.8.11.0087; Valor causa: R$ 0,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Passo a INTIMAR a parte requerida para 

querendo comtrarrazoar, no prazo legar. GUARANTÃ DO NORTE, 28 de 

agosto de 2018 LOIRI CRESTINA BERTONCELLI BALEN Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

GUARANTÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, 

CIDADE NOVA, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 TELEFONE: 

(66) 35522040

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-85.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA (ADVOGADO(A))

BURITI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO COMERCIO E SERVICO EM INFORMATICA E TELEFONIA RURAL 

LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para se 

manifestar requerendo o que de direito.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55705 Nr: 610-47.2018.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Olimpio Cunha Ledes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Olímpio Cunha Ledes Júnior, Maike 

Getônio Nascimento Ledes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos proposto por MANOEL 

OLÍMPIO CUNHA LEDES, em face de seus filhos MANOEL OLIMPIO CUNHA 

LEDES JUNIOR e MAIKE GETÔNIO NASCIMENTO LEDES.

 Em sede de audiência de conciliação (ref. 44) as partes entabularam 

acordo referente aos alimentos e exoneração alimentar, pugnando por sua 

homologação.

Desta forma, estando o ajuste (ref. 44) formalmente e materialmente 

válido, não haveria razão pela negativa quanto ao pedido, motivo pelo qual 

homologo-o para todos os fins de direito, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, letra ‘b’ do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao ‘parquet’.

 Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido 

este em branco, cumprida todas as determinações, arquive-se.

Cumpra-se.

Guiratinga, 20/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52587 Nr: 3039-21.2017.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Henrique de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gislaine Inês de Lima Alves, Alberto Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução do Sr. Meirinho afim de citar os 

requeridos dos termos da ação, observando a localização/distância e 

quantidade de pessoas a ser citadas, bem como, para que retire em 

cartório o Edital de citação dos Terxeiros e eventuais interessados para 

as devidas publicações no jornal, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36020 Nr: 250-20.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Raimunda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janriê Rodrigues 

Reck-Procurador Federal - OAB:59323, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 36020

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51693 Nr: 2737-89.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heraldo Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 51693

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por HERALDO RODRIGUES DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

alegando ser trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia 

familiar, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Contestação juntada aos autos às fls.132/137.

Impugnação às fls.148, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/10/18, às 

15h30min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38144 Nr: 1153-55.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neide da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 38144

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30117 Nr: 1208-45.2011.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustav Martin Alfred Dutzmann, Espólio de Maria Helena 

Felipe Dutzmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diéllica de Oliveira Nilson, Alcido Nilson, 

Fazenda Água Boa Ltda., Welisvann Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Reis Chaves - 

OAB:SP-162.288, Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edemar de Jesus Rodrigues 

- OAB:10.438, José Ravanello - OAB:3291/MT, Juliana Copetti - 

OAB:15.746B, Wendell Oliveira Castro - OAB:14.394

 Autos nº 1208-45.2011.811.0036 (30117)Cumprimento de 

SentençaDecisão.Vistos etc.1)DEFIRO o petitório da Parte Exequente de 

fls. 497/499, para autorizar a expedição de ofícios as empresas indicadas 

a fl. 499, para apuração do saldo devedor a ser liquidado pelos 

executados. EXPEÇA-SE com urgência os ofícios.2)Verifica-se dos autos 

que a parte exequente não cumpriu a determinação judicial de fls. 

479/479vº, itens 1 e 1.1 que consistia em promover a alienação definitiva 
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em favor dos executados dos imóveis objeto da presente ação, 

comprovando-se nos autos o cumprimento da obrigação.Mister se faz 

observar que o acordo homologado em juízo as fls. 390/393, estabeleceu 

no item 4, multa de 10% (dez por cento) sobre o débito remanescente das 

prestações dos anos de 2015, 2016 e 2017 na hipótese de não 

cumprimento da obrigação pela parte executada nas respectivas datas de 

vencimento.Nesse sentido, e com fundamento no princípio da simetria, 

constato que a parte exequente não cumpriu a obrigação que lhe 

competia, qual seja, realizar a alienação definitiva dos bens imóveis em 

favor dos executados, por meio da assinatura de escritura pública, com 

base nesse princípio CONDENO a parte exequente ao pagamento de multa 

penal de 10% (dez por cento) sobre o débito remanescente a ser apurado 

nestes mesmos autos.3)DEFIRO os pedidos da Parte Executada de fls. 

506/513, para DETERMINAR que seja procedida a INTIMAÇÃO PESSOAL 

da Parte Exequente para que forneça ao 2º Ofício Extrajudicial de 

Primavera do Leste, sob o protocolo de escritura nº 33812, os 

documentos necessários à lavratura da escritura pública relacionados na 

petição de 506/513 e os documentos de fls. 515/516, bem como assinar a 

escritura definitiva de transmissão da(s) propriedade(s), no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 

(mil reais) até o efetivo cumprimento da obrigação pela parte exequente. 

C u m p r a - s e .  I n t i m e - s e .  E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o .  À s 

providências.Guiratinga/MT, 27/08/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37245 Nr: 721-36.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Josélia da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 37245

 Vistos etc.

Tendo em vista o depósito da quantia executada da sucumbência do 

advogado, determino a expedição deste alvará de levantamento eletrônico, 

na conta bancária do causídico fornecido aos autos.

 Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59197 Nr: 2001-37.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Anicesio Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓDIGO N° 59197

Vistos etc.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste aos 

autos o comprovante do indeferimento administrativo, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, I c/c art. 330, III, ambos do 

NCPC.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37264 Nr: 728-28.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 1º Serviço Registral, Títulos e Documentos e 

Pessoas Jurídicas de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a penhora sobre o faturamento mensal do 

executado CARTÓRIO DO 1º SERVIÇO REGISTRAL, TÍTULOS E 

DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE GUIRATINGA-MT no percentual 

de 30% (trinta por cento), em benefício do exequente, o qual vem sendo 

aceito pelos Tribunais de Justiça, já que não inviabiliza o exercício da 

atividade cartorária, para isso:1) EXPEÇA-SE mandado de penhora de 

renda mensal, o qual deverá ser estritamente obedecido pela Titular do 

Cartório, sob pena de incorrer em crime de desobediência e outras 

sanções civis e administrativas. Mandado esse que deverá ser expedido 

levando em consideração os termos presentes na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral (CNGC).2) INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte executada, por meio de sua representante, para 

a apresentação de embargos do devedor, no prazo de 30 dias, a contar 

da intimação, na forma do que dispõem os artigos 12 e 13 da Lei 

6.830/80.3) Após o transcurso do referido prazo, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, 

dando o devido prosseguimento no feito e atualizando o débito executado, 

com memorial dos cálculos, sob pena de extinção sem resolução de mérito 

desta Ação, conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 27/08/2018. 

Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44951 Nr: 2154-41.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algemiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 44951

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37324 Nr: 752-56.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santos Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 37324

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 
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ou concordar com o cálculo apresentado às fls.1378138, na forma do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54580 Nr: 150-60.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo André Carvalho Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calil Marques Faissal - 

OAB:17.948-B/MT

 Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, porém não 

vislumbrando a contradição alegada, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 

para manter, na íntegra, a sentença combatida.Dando continuidade ao 

presente feito, em vista de que o Recurso de Apelação de fl. 244 foi 

interposto tempestivamente.1) RECEBO o recurso de apelação interposto 

pelo acusado PAULO ANDRÉ CARVALHO DIAS, em seus efeitos legais 

(art. 597, CPP).2) INTIME-SE o apelante, por meio de seu advogado 

constituído, para que, no prazo de 8 (oito) dias, apresente as razões da 

apelação. 3) Em seguida, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público Estadual, para 

oferecimento das contrarrazões, no prazo de 8 (oito) dias.4) Após, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 27/08/2018.Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43049 Nr: 1163-65.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Soares Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 43049

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44927 Nr: 2140-57.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 44927

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2527 Nr: 653-48.1999.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilvan Menechini, Sussumo Sato, Mitiko 

Yamakiohi Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3.727

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o alvará nº 

429793-8/2018, na importância de R$= 9.543,07 (Nove mil e quinhentos e 

quarenta e três reais e sete centavos). em favor de GERALDO ROBERTO 

PESCE, a titulo de honorários sucumbênciais.

Guiratinga - MT, 27 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16092 Nr: 834-63.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Otavio Rigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Municipal de Água e Esgoto de 

Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Alves Arcoverde - 

OAB:6761/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o Alvará nº 

428398-8/2018, na importância de R$= 6.106,00 (Seis mil e cento e seis 

reais) em nome de LUIS OTAVIO RIGO levantamento do valor depositado 

judicialmente.

Guiratinga - MT, 27 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55566 Nr: 528-16.2018.811.0036

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Brasil Veículos Companhia de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegacia de Policia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gracielly Rodrigues de Souza - 

OAB:22734/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o presente incidente de restituição de 

coisa apreendida, formulado por BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A, por consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fulcro no art. 487, I do NCPC, para isso:1) DETERMINO que 

a competente Autoridade Policial proceda a restituição do “veículo 
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FORD/F4000, ANO 2005, COR prata, PLACA BWZ3636, CHASSI.: 

9BFLF47935B025547 que foi roubado em 19 de março de 2014, de 

Robson Peres da Silva”, mediante termo nos autos, em consonância com o 

art. 120 do Código de Processo Penal, de forma definitiva, de modo que o 

requerente BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A possa 

retirar o bem sem qualquer restrição, podendo usufruí-lo de forma livre e 

desembaraçada.2) Além disso, CONCEDO ao requerente BRASIL 

VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A a isenção ao pagamentos de 

todas as taxas de pátio, garagem, guincho e quaisquer outras 

despesas.3) OFICIE-SE a Autoridade Policial desta Comarca de 

Guiratinga/MT, para que proceda a devolução, mediante termo.4) CIÊNCIA 

ao Ministério Público.5) Sem custas e honorários advocatícios por 

tratar-se de ação incidental.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Por fim, nada sendo requerido, CERTIFIQUE-SE a serventia o 

trânsito em julgado e ARQUIVA-SE o presente feito, com as baixas e 

anotações de praxe.Guiratinga/MT, 27/08/2018.Aroldo Jose Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42128 Nr: 744-45.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo José Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 42128

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40666 Nr: 319-18.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtuides Paulino Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 40666

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41297 Nr: 477-73.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Nogueira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:, 

Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP., 

PROCURADORIA GERAL FEDERAL INSS ROO-MT - OAB:1954487-1

 PROCESSO/CÓD. Nº 41297

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35200 Nr: 1458-73.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lopes Filho, Carmosina Sabino de Souza, 

Doracy Modesto de Souza, Gilmar Almeida Nunes, Maria Aparecida 

Pandovan, Maria Conceição Froes Carbonato, Pedro Paulo Dourado de 

Araújo, Sebastião Francisco do Nascimento, Pedro de Souza Oliveira, 

Zildeth Cunegundes Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente os Alvarás nº 

425612-3/2018, na importãncia de R$= 30.182,22 (Trinta mil e cento e 

oitenta e dois reais e cinte e dois centavos) em favor de GILMAR ALMEIDA 

NUNES; Alvará nº 425618-2/2018, na importãncia de R$= 15.922,48 

(Quinze mil e novecentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos) 

em favor de MARIA APARECIDA PANDOVAN, levantamento do principal já 

descontado os honorários contratuais; Alvará nº 425629-8, na importância 

de 4.302,02 (Quatro mil e trezentos e dois reais e dois centavos) em favor 

de PEREIRA & MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente aos 

honorarios contratuais da autora Doracy Modesto de Souza; Alvará nº 

425627-1/2018, na importãncia de R$= 17.208,10 (Dezessete mil e 

duzentos e oito reais e dez centavos) em favor de ANA PAULA MODESTO 

DE PAULA, referente aos direitos de DORACY principal já descontado 

honorários contratuais.; Alvará nº 425624-7/2018, na importância de R$= 

24.307,82 (Vinte e quatro mil e trezentos e sete reais e oitenta e dois 

centavos) em favor de ANTÔNIO LOPES FILHO, já descontado os 

honorários contratuais.; Alvará nº 425634-4/2018, na importãncia de R$= 

6.077,36 (Seis mil e setenta e sete reais e trinta e seis centavos) em favor 

de PEREIRA & MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente aos 

honorários contratuais de Antônio Lopes Filho.

Guiratinga - MT, 27 de agosto de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44923 Nr: 2136-20.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 44923

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43075 Nr: 1175-79.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Neves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 43075

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40663 Nr: 318-33.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ferreira de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 40663

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45310 Nr: 2351-93.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 45310

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44416 Nr: 1857-34.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hospital Osvaldo Cruz Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 1857-34.2016.811.0036

 Código: 44416

Procedimento Ordinário

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

460/469), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de Agosto de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39276 Nr: 1514-72.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Ribeiro Rodrigues, Milena Ribeiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Alves, Cleide 
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Maria Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos n° 1514-72.2015.811.0036

 Código: 39276

Procedimento Ordinário

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

139/150), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de Agosto de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50121 Nr: 2097-86.2017.811.0036

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paranaíta Riberaozinho Transmissora de Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO SILVEIRA NETO - 

OAB:92161, MARCELO CORREA SILVEIRA - OAB:133472

 Processo nº 2097-86.2017.811.0036 (50121)

Imissão na Posse

Decisão

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente.

Tendo em vista que houve depósito de parte dos honorários 

sucumbenciais pela parte executada, DETERMINO o levantamento desses 

valores já depositados a serem repassados para a conta da parte 

exequente, a qual se encontra à fl. 267.

INTIME-SE o executado, na pessoa do seu advogado para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, complemente o depósito dos valores restantes que 

atualmente perfaz o montante de R$ 857,16 (oitocentos e cinquenta e sete 

reais e dezesseis centavos), sob pena de penhora.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23 de Agosto de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38100 Nr: 1119-80.2015.811.0036

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Alves Gonzaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1119-80.2015.811.0036

Código: 38100

Alvará Judicial

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da Defensoria Pública de fls. 42/43.

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, compareça ao Núcleo da Defensoria Pública desta Comarca e 

apresente seu atual número de telefone, sob pena de extinção do 

processo, sem resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, 

§1º do NCPC.

Após, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 23/08/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47312 Nr: 749-33.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Processo n.º 749-33.2017.811.0036

Código: 47312

Ação Penal

 Despacho.

Vistos etc.

Recebo à Resposta Acusação apresentada pelo réu.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 13/11/2018, às 

13h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art. 458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o acusado, Ilton Ferreira Barbosa para que compareça à 

audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 23 de Agosto de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47135 Nr: 638-49.2017.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdO, MLOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT, Wilmary dos 

Santos Vilela - OAB:20662/MT

 Autos n° 638-49.2017.811.0036

Código: 47135

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Tendo em vista que a sentença de fls. 52/53 transitou em julgado, 
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DETERMINO que a secretaria ARQUIVE-SE os autos.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 23 de Agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58450 Nr: 1729-43.2018.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Filgueira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Diogo Filgueira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1729-43.2018.811.0036 (58450)

Ação de Inventário

Decisão.

Vistos, etc.

Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita conforme pretende o 

autor é necessária a juntada da declaração de pobreza e a EFETIVA 

COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.

Contudo, compulsando o presente feito, não se verifica nos autos 

qualquer documento suficiente que se preste para provar que o autor é 

pobre nos termos da Lei 1060/50, uma vez que apenas a declaração do 

advogado de que a cliente é pobre nos termos da lei é bastante frágil, para 

demonstrar o alegado.

Ademais, importante ressaltar, que somente em casos excepcionais deve 

ser deferido o benefício pleiteado, pois tal benefício não se trata de 

possibilitar à parte alguma economia para manutenção de padrão de vida, 

mas garantir acesso a justiça daqueles que são considerados 

hipossucientes financeiramente ou não tenha nenhuma renda.

Assim, não basta a mera declaração acostada a inicial ou simples pedido, 

exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições econômicas 

para o pagamento das custas processuais, conforme estabelece o 

PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ.

 Diante do exposto:

1) DETERMINO que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que INSTRUA o feito com cópia de comprovante de 

rendimento ou as três últimas declarações de imposto de renda ou ainda, 

outro documento que efetivamente seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade da Assistência Judiciária Gratuita.

2) OU, no mesmo prazo, RECOLHA as taxas e custas processuais 

pendentes, conforme valor atribuído à causa, SOB PENA DE 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, consequentemente, EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48869 Nr: 1507-12.2017.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, por meio de sua advogada 

constituída/nomeada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE nos 

autos o endereço atualizado da autora, com a devida comprovação, sob 

pena de cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do 

processo sem resolução do mérito. Após o prazo, CERTIFICA-SE a 

serventia e volte os autos conclusos para novas deliberações.Cumpra-se. 

Intime-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 27/08/2018.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40258 Nr: 237-84.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135

 Processo nº: 237-84.2016.811.0036

Código: 40258

Ação Penal

Decisão.

Vistos, etc.

Examinando as razões contidas no recurso apresentado às fls. 149/153, 

e, reapreciando a questão decidida, concluo que deve ser mantida a 

decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls. 159/165).

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens, para que o referido recurso possa ser 

apreciado.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 27 de agosto de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59289 Nr: 2046-41.2018.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorone Gestão de Ativos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino Lebrero Mangas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:243479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2046-41.2018.811.0036 (59289)

Ação de Reintegração de Posse

Decisão.

Vistos etc.

É sabido que para haver o deferimento da petição inicial e, 

consequentemente, a análise do pedido liminar é necessário que a peça 

exordial esteja adequada aos requisitos essenciais mencionados nos arts. 

319, 320 e 321 do Novo Código de Processo Civil.

 Contudo, compulsando os presentes autos, o Setor de Distribuição e 

Protocolo à fl. 36 certificou que o presente feito foi distribuído sem a 

juntada do comprovante de pagamento da guia de custas processuais, 

bem como não houve o pedido de justiça gratuita.

Nesse sentido, conforme o art. 321 do Novo CPC, este Juízo deve 

determinar que o autor emende a petição inicial, para sanar os referidos 

defeitos e irregularidade.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu Advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, JUNTE-SE nos autos o COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do processo 

sem resolução do mérito.

 Após o prazo, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos para 

novas deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54736 Nr: 222-47.2018.811.0036
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 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Terezinha Gulart da Silva, Vitor Vinícius Gulart 

Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público da Comarca 

de Guiratinga MT - OAB:, LUCIANA GULART SOARES - OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 3°, inciso II, do Código Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, decidindo o processo com resolução de 

mérito, e consequentemente o extingo nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código Civil, para isso:1) DECRETO A INTERDIÇÃO de VITOR VINICIUS 

GULART SOARES, brasileiro, solteiro, portador do RG de nº. 1290421-0 e 

CPF de nº. 968.038.601-59, nascido em Espumoso/RS, aos 07/08//1982, 

filho de Luiz Soares da Silva e Neiva Terezinha Gulart da Silva, residente e 

domiciliado na Av. Paraná, n° 801, bairro Santa Maria Bertila, em 

Guiratinga/MT.2) Nos termos do art. 1.767, inciso I, do Código Civil, 

CONFIRMO a liminar concedida, NOMEANDO como curadora definitiva a 

SRA. NEIVA TEREZINHA GULART DA SILVA, genitora do interditando.3) 

Nesse sentido, INTIMA-SE a curadora definitiva SRA. NEIVA TEREZINHA 

GULART DA SILVA para prestar compromisso legal perante este Juízo, 

nos termos do art. 759 do Novo Código de Processo Civil, no prazo de 05 

(cinco) dias.4) INSCREVA-SE a presente sentença no registro civil de 

pessoas naturais (Lei 6.015/73, arts. 92/93) e PUBLIQUE-SE na imprensa 

oficial e local, nos exatos termos previstos no art. 755, §3º da Nova Lei 

Processual Civil. 5) CIÊNCIA ao Representante do Ministério Público e da 

Defensoria Pública.6) Publicados os editais, expedidos os mandados de 

averbação e colhido o compromisso do Sr. Curador de bem e fielmente 

cumprir o encargo, proceda-se às anotações necessárias e 

ARQUIVEM-SE, com as baixas nos registros cartorários e 

distribuição.P.R.I.C. Guiratinga/MT, 27/08/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39833 Nr: 108-79.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Neves Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da petição e documentos de Ref. 121.

Guiratinga - MT, 28 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2527 Nr: 653-48.1999.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jilvan Menechini, Sussumo Sato, Mitiko 

Yamakiohi Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3.727

 Intime-se o exequente através de seu advogado para que tome 

conhecimento das informações prestadas pelo Cartório de Registro de 

imóveis juntado as fls, 352/361, manifestando no prazo de dez (10) dias, 

dando o devido prosseguimento ao feito, requerendo o que for 

necessário, inclusive promovendo nos autos preparo e/ou precedidos 

condução para eventuais diligências requeridas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45470 Nr: 2421-13.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayk Felipe Rosa da Silveira, Jaimisson Vitor 

da Costa Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13075

 Processo n.º 2421-13.2016.811.0036 (45470)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública de Ref. 195.

Pois não há que se falar, na espécie, que não foi oportunizado aos réus a 

escolha da sua defesa técnica, visto que na petição renúncia acostada a 

Ref. 178, consta a assinatura de ambos os réus. Portatno, ambos já estão 

cientes da renúncia.

Ademais, verifica-se que a mencionada renúncia está datada de 

03/05/2018 e somente foi protolizada em 18/07/2018. Verifica-se pois, que 

os réus tomam ciência expressa da renúncia do causídico que lhes 

assistia, bem como tiveram mais 60 (sessenta) dias entre a ciência e a 

efetiva renúncia para constituírem novo defensor, se assim desejassem, o 

que não ocorreu nos presentes autos.

Portanto, MANTENHO a nomeação Defensoria Pública para patrocinar a 

defesa dos réus MAYK FELIPE ROSA DA SILVEIRA e JAIMILSON VITOR 

DA COSTA ALVES. Assim, ABRA-SE vista dos autos à Defensoria 

Pública, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o rol de 

testemunhas que irão depor em plenário (até o máximo de cinco) e, em 

querendo, juntar documentos e requerer diligências (artigo 422 CPP).

 Após, voltem os autos conclusos para designação de júri.

2) CIÊNCIA o Ministério Público.

 Cumpra-se com URGÊNCIA POR SE TRATAR DE RÉUS PRESOS. 

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 28/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35175 Nr: 1448-29.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Antunes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14924/O, Wilmary dos Santos Vilela - OAB:20662/MT

 Autos n° 1448-29.2014.811.0036 (35175)

Ação Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Dado o momento processual, intime-se a advogada dativa para que 

apresente, no prazo legal, memoriais finais.

Após, voltem os autos conclusos para sentença

Intime-se.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 28 de agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32079 Nr: 669-11.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Sales da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT-S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em verificação aos autos, constatei petição da 

parte executada de fls.217/220, informando que já procedeu ao 

cumprimento voluntário da sentença no importe de R$ 5764,00 (cinco mil 

setecentos e sessenta e quatro reais). Intimo a parte exeqüente através 

de seu advogado para que requeira o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção do presente feito.

Guiratinga - MT, 28 de agosto de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35342 Nr: 1541-89.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana dos Santos Rocha Martins, Luciana dos Santos 

Rocha Bordim, Vanessa dos Santos Rocha, Fabíola dos Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudésia Gomes, Maria Olívia Tavares, Abgail 

de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1541-89.2014.811.0036 (35342)

Procedimento Ordinário

Despacho.

Vistos etc.

1) Considerando o retorno dos autos da Segunda Instância, bem como o 

Acórdão de fls. 106/140 proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

na Apelação nº 16027/2018, INTIMEM-SE as partes para que procedam 

com o prosseguimento do presente feito, requerendo o que for de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e arquivamento do 

processo.

2) Após o transcurso do prazo, nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, com as baixas e anotações de estilo, caso contrário, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/08/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-26.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que o MM. juiz assinou eletronicamente o Alvará Eletrônico nº 

420680-0/2018, na data de 24/08/2018, cuja cópia encontra-se juntada 

aos autos. O referido é verdade e dou fé.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-40.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GEORGINA BAREIRO PAREDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CARLA DA PRATO CAMPOS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (EXECUTADO)

 

Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, anexo em PDF.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44357 Nr: 1025-28.2016.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o 

Requerente, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), via DJE, de que foi 

procedido o desarquivamento dos autos conforme requerido, devendo o 

causídico requerer o que de direito no prazo de 30 (trinta) dias.

Findo o prazo, com ou sem a providência da parte, nada sendo requerido, 

certifique-se e retorne os autos ao arquivo com as baixas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33187 Nr: 329-60.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Garces de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:16.257/MT, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a ref. 124, revogo a decisão de ref. 120, para tanto, 

nomeio o Dr. Bruno Cesar Brandão Prado, inscrito na OAB/MT sob o nº 

24.749, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno que os 

honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se o advogado nomeado, para apresentar as razões recursais, no 

prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52847 Nr: 3145-10.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano da Silva Benites

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAREN KELLY ROSSATTO 

DOS SANTOS - OAB:19204/O

 ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão formulada na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu 

Marciano da Silva Benites, já qualificado nos autos, dando-o como incurso 

nas sanções prevista no artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso V, 

ambos da Lei 11.343/2006.Passo a dosar a pena do réu.A)- 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAISO delito de tráfico de entorpecentes, na 

modalidade qualificada, possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 

(quinze) anos e pagamento de multa de 500 a 1.500 dias-multa.Consoante 

dispõe o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, à natureza e a quantidade da 

droga, o laudo constou a presença de 5.359 kg (cinco quilogramas e 

trezentos e cinquenta e nove gramas) de maconha, droga cujo efeito é 

normal ao tipo do crime.Quanto à culpabilidade verifica-se normalidade 

reprovabilidade da conduta, haja vista que o réu encontrava trazendo 

consigo entorpecente para fins de mercancia.Quanto aos antecedentes, 

verifica-se não há nos autos informações de que o réu possui sentença 

penal condenatória com o trânsito em julgado.Quanto à conduta social não 

verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 763 de 886



pessoa que provoque instabilidade social, além do delito 

perpetrado.Quanto à personalidade do agente também não existem 

registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do 

agente.Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado 

não se mostrou movido por motivos relevantes, além do comum, que seria 

a pratica do delito para a obtenção de vantagem financeira fácil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52572 Nr: 3009-13.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wirke Darlond Dourado Duarte Campos, 

Alexandre Rodrigues de Quevedo, Melciades Garcia Pavão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Ribarola Rocha - 

OAB:10494/MS, Mariza Rivarola Rocha - OAB:5896-MS, Priscila 

Judice Lemes - OAB:20.199-B/MS, TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos etc.

 Informo que no dia 24/08/2018 prestei informações em sede de “Habeas 

Corpus”, conforme ofício em anexo.

No mais, aguardem-se a devolução da Carta Precatória expedida.

Às providências.

Itiquira-MT, 28 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47497 Nr: 113-94.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Lucianetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivaldo Candido Feitosa - 

OAB:12.819/MS

 Vistos etc.

Tendo em vista a 11ª Semana da Justiça Paz em Casa que está se 

realizando desde o dia 20 de agosto e com término previsto para o dia 24 

deste mês, na qual os Tribunais de Justiça Estaduais em parceria com o 

Conselho Nacional de Justiça estão concentrando esforços para agilizar e 

impulsionar os processos relativos à violência doméstica e familiar, 

analisei atentamente os autos e constatei que o acusado foi devidamente 

citado, apresentou sua resposta à acusação, na oportunidade em que 

refutou os fatos da exordial e alegou preliminarmente isenção de pena em 

razão de sua embriaguez, pugnando pela realização de exame de 

dependência alcoólica e psiquiatra.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que não é caso de rejeição da exordial 

acusatória, pois sua propositura preencheu todos os requisitos legalmente 

previstos, com base em fortes indícios de autoria e materialidade, gerando 

assim, a justa causa necessária.

Quanto a preliminar arguida, verifico ser totalmente descabida, pois a 

embriaguez voluntária ou culposa não é capaz de excluir sua 

imputabilidade, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, 

restando, portanto, desnecessária a realização de exame de dependência 

alcoólica e/ou psiquiatra, bem como a instauração de incidente de 

sanidade mental.

Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de 

maio de 2019 às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se desde já carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 23 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31685 Nr: 250-18.2013.811.0027

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Aparecido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleiciane Gonçalves da Silva 

- OAB:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

THIAGO APARECIDO RODRIGUES, já devidamente qualificado nos autos, 

em face do reconhecimento da prescrição punitiva estatal propriamente 

dita.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações 

de praxe, arquivando-se o feito.Arbitro os honorários advocatícios da 

advogada dativa nomeada em 02 (duas) URH, expeça-se a respectiva 

certidão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às Providências.Itiquira-MT, 23 de agosto de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40148 Nr: 1591-11.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos dos Santos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista a 11ª Semana da Justiça Paz em Casa que está se 

realizando desde o dia 20 de agosto e com término previsto para o dia 24 

deste mês, na qual os Tribunais de Justiça Estaduais em parceria com o 

Conselho Nacional de Justiça estão concentrando esforços para agilizar e 

impulsionar os processos relativos à violência doméstica e familiar, 

analisei atentamente os autos e constatei a necessidade de arbitrar os 

honorários advocatícios do advogado dativo nomeado.

Ante o exposto, arbitro os honorários advocatícios do Dr. Renato 

Gonçalves Raposo em 02 (duas) URH, expeça-se a respectiva certidão.

No mais, cumpra-se integralmente a parte dispositiva da sentença retro e 

arquivem os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 23 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40692 Nr: 1820-68.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Kelly Rossato dos 

Santos - OAB:19204/MT, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a 11ª Semana da Justiça Paz em Casa que está se 

realizando desde o dia 20 de agosto e com término previsto para o dia 24 

deste mês, na qual os Tribunais de Justiça Estaduais em parceria com o 

Conselho Nacional de Justiça estão concentrando esforços para agilizar e 

impulsionar os processos relativos à violência doméstica e familiar, 

analisei atentamente os autos e constatei que o feito se encontra 

pendente de recebimento do recurso de apelação interposto.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo o recurso de 

apelação da defesa de ref. 82 nos efeitos devolutivo e suspensivo (CPP, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 764 de 886



art. 597).

Analisando os autos, verifico que a acusação apresentou as suas 

contrarrazões (ref. 103).

Assim sendo, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 

601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 23 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57268 Nr: 1228-19.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osiel Rocha de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleiciane Gonçalves da Silva 

- OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a 11ª Semana da Justiça Paz em Casa que está se 

realizando desde o dia 20 de agosto e com término previsto para o dia 24 

deste mês, na qual os Tribunais de Justiça Estaduais em parceria com o 

Conselho Nacional de Justiça estão concentrando esforços para agilizar e 

impulsionar os processos relativos à violência doméstica e familiar, 

analisei atentamente os autos e constatei que o acusado foi devidamente 

citado, apresentou sua resposta à acusação, na oportunidade em que 

refutou os fatos da exordial e alegou preliminar de legítima defesa e 

ausência de dolo em sua conduta.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que não é caso de rejeição da exordial 

acusatória, pois sua propositura preencheu todos os requisitos legalmente 

previstos, com base em fortes indícios de autoria e materialidade, gerando 

assim, a justa causa necessária.

Quanto as preliminares arguidas, constato que nesta fase processual as 

provas são insuficientes para seus acolhimentos, se fazendo necessária 

a realização da instrução processual.

Deste modo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de 

maio de 2019 às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se desde já carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 23 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55410 Nr: 365-63.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Garces de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637-0

 Vistos etc.

 Tendo em vista a 11ª Semana da Justiça Paz em Casa que está se 

realizando desde o dia 20 de agosto e com término previsto para o dia 24 

deste mês, na qual os Tribunais de Justiça Estaduais em parceria com o 

Conselho Nacional de Justiça estão concentrando esforços para agilizar e 

impulsionar os processos relativos à violência doméstica e familiar, 

analisei atentamente os autos e constatei a necessidade de revogar a 

nomeação da advogada dativa outrora nomeada, ante sua desídia para 

com seu cliente.

Ante o exposto, nomeie-se a Sra. Gestora um novo advogado dativo ao 

réu.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 14 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49690 Nr: 1420-83.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Rubio Sartori, PEDRO PEREIRA, 

LEONILDO GOMES BARCELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes à ref. 36.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas conforme pactuado em ref. 

36.

Por fim, DETERMINO o cancelamento do leilão do imóvel de matrícula nº 

2282, que aconteceria no dia 04/09/2018.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se.

 Cumpra-se com eficiência o necessário.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31130 Nr: 970-19.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio de Oliveira Barros e outros, Ernani José 

Sander, Afonso Rodrigues Aragão, Ernani Velasco Sander Junior, Maykon 

José Aquino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115/B

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 30 de abril de 2019, às 

14h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49326 Nr: 1266-65.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 30 de abril de 2019, às 

14h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40151 Nr: 1594-63.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 26 de fevereiro de 2019, 

às 13h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43573 Nr: 678-92.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Santos Ferrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Magro - 

OAB:7316-B/MS

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 30 de abril de 2019, às 

13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49350 Nr: 1275-27.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jordelina Canaverde da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 09 de outubro de 2018, às 

10h15min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47305 Nr: 2853-59.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 09 de outubro de 2018, às 

10h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37769 Nr: 534-55.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Belo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO NUNES DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:225901

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 25 de setembro de 2018, 

às 10h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48436 Nr: 1110-80.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Pereira Justo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ANTE O EXPOSTO, defiro o pleito para AUTORIZAR A SAÍDA 

TEMPORÁRIA do reeducando, entre os dias 09/09/2018 a 14/09/2018, 

para empreender viagem à cidade de Goiânia/GO, com o objetivo de 

participar de curso de aperfeiçoamento profissional, devendo cumprir as 

seguintes condições:I. Recolhimento ao hotel Acalantu’s, situado na Av. 

Circular, Q. 49, lote 10, nº 880, Setor Pedro Ludovíco, Goiânia/GO, no 

período noturno; II. Proibição de frequentar bares, casas noturnas e 

estabelecimentos congêneres.Fica o reeducando advertido de que o 

benefício será automaticamente revogado se praticar fato definido como 

crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições 

impostas na autorização (LEP, art. 125).Serve a presente decisão como 

mandado autorizativo.No mais, determino que a Secretaria dê integral 

cumprimento ao despacho/determinação de fls. 669.INTIME-SE. 

Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 27 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31387 Nr: 153-55.2013.811.0047

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cumpram-se as determinações de fls. 181/182 dos autos.

Às providências.

Jauru/MT, 27 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32617 Nr: 1498-56.2013.811.0047

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Este Juízo, Maria Paula Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando o teor da decisão de fls. 61 dos autos, bem como a petição 

de fls. 35, DETERMINO a intimação das partes, por seus advogados, via 

DJE, e mediante remessa dos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, providenciem a juntada de cópias de documentos, contrafés e 

demais reproduções dos atos e documentos que estiverem em seu poder, 

com a finalidade de instruir o presente feito.

Apresentados os documentos ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

Por fim, DETERMINO que a Secretaria providencie a gravação e juntada 

aos autos dos arquivos audiovisuais referentes a audiência de instrução 

realizada em 08/05/2012.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 27 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31244 Nr: 1119-52.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V Nogueira Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 1. O regime de previdência privada complementar é, nos termos do 

art. 1º da LC 109/2001, "baseado na constituição de reservas que 

garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição 

Federal", que, por sua vez, está inserido na seção que dispõe sobre a 

Previdência Social. 2. Embora não se negue que o PGBL permite o 

"resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo 

participante" (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao 

participante de fundo de previdência privada complementar não tem o 

condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente 

previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente. 3. Por isso, a 

impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência 

privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de 

modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização 

do saldo para a subsistência do participante e de sua família, 

caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do 

CPC. 4. Ante as peculiaridades da espécie (curto período em que o 

embargante esteve à frente da instituição financeira e sua ínfima 

participação no respectivo capital social), não se mostra razoável impor ao 

embargante tão grave medida, de ter decretada a indisponibilidade de 

todos os seus bens, inclusive do saldo existente em fundo de previdência 

privada complementar - PGBL. 5. Embargos de divergência conhecidos e 

providos.” (EREsp 1121719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014). Com realces 

nossosNesses termos, incumbe ao devedor o ônus de comprovar a 

necessidade de utilização dos valores depositados em entidade de 

previdência complementar para sua subsistência, sob pena de tê-los 

sujeitos à constrição judicial para satisfação de suas dívidas. Ou seja, o 

devedor deve comprovar que se encontra na fase de fruição de seu plano 

de previdência privada. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 1052 Nr: 76-71.1998.811.0047

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Charbu Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulinho Machado, Geraldo Moreira, Wantoil 

Ermisdorf, Lourival da Silva, Adauto Ramalho, Ataliba ou Taliba Ramalho, 

Milton Rodrigues dos Santos, Elias Norivaldo Mariano, Josimar Silva Porto, 

Lusmar Ferreira de Castro, Vandeci Elécio da Silva, Edvaldo Marques de 

Novaes, Laelso da Silva, Valtair Tiagho de Souza, Guiomar Borba, José 

Alexandrino dos Santos, José Pereira Neto, Irlei Ribeiro Bárbara, José 

Virgílio Costa, Carlos Martins Soares, Francisco Ferreira Santana, Braz 

Protino Gomes, Paulo Rosa da Cunha, Eirdo da Costa Santos, Francisco de 

Oliveira, Sebastião Inácio, Ademar Dornello, Carlos Gonçalves Ribeiro, Celi 

Ferreira de Laet, Leidivane Miranda da Cunha, Airton Gonçalves Soares, 

José Carlos da Silva, Claudinei Ferreira de Castro, Marisa dos Anjos 

Holander, Airton Mendes do Carmo, Noé Martins Soares, José João da 

Silva, Valdir Silva Porto, Edson da Silva, José da Rocha Freitas, Sebastião 

Ferreira de Almeida, Silvano Barbosa Soares, Valter Liberato da Silva, 

Nivaldo Rodrigues da Silva, Adão Ataide Rodrigues, Custódio Moreira de 

Barros, Adilson Dornélio da Costa, Nicodemus Algusto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJALMA FLAVIANO VIEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ALVES FERREIRA - 

OAB:7092

 Vistos.

Considerando a natureza do presente feito, o teor da petição de fls. 

1074/1078, com fundamento no art. 178, inciso III, do CPC, DETERMINO a 

abertura de vista dos autos ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, às providências.

Jauru/MT, 27 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14875 Nr: 688-52.2011.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Paulino Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construlider Materiais de Construção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:OAB/MT 6.072-B

 (...) Ademais, insta salientar que a referida medida se mostra menos 

gravosa para o executado, nos termos do art. 805, do CPC, já que 

efetuou, quase que de forma integral, o pagamento do débito.Dessa forma, 

considerando o requerimento de parcelamento formulado na petição de fls. 

464 dos autos, ainda, que a parte exequente devidamente intimada (fls. 

470) para se manifestar acerca do referido petitório permaneceu inerte 

(fls. 475), com fundamento no princípio da menor onerosidade ao devedor, 

previsto no art. 805 do CPC, DEFIRO o pedido de parcelamento do valor 

exequendo.No mais, em que pese a parte exequente ter acostados aos 

autos todos os comprovantes de pagamento das parcelas (fls. 465, 

468/469, 473/474, 478, 481, 484 e 486), compulsando o extrato retirado da 

Conta Única dos Depósitos Judiciais (fls. 487/488) constata-se que a parte 

executada recolheu, integralmente, os valores referentes à entrada e mais 

05 (cinco) parcelas, pendente de pagamento a última parcela.Nesse 

contexto, verifica-se nos autos que o pagamento da parcela n.º 4 (fls. 

479/181) não foi devidamente compensado pela instituição financeira, pois 

conforme comprovante, foi agendado para pagamento e por algum motivo 

não se concretizou.Assim, considerando que o art. 916, do CPC, prevê 

que o pagamento do saldo remanescente será dividido e acrescido de 

atualização monetária e juros de 1% ao mês, (...)
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31245 Nr: 1120-37.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W B Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital, formulado pela parte 

exequente às fls. 51/52 dos autos, uma vez que a parte credora não 

exauriu os meios ordinários de citação da parte executada.

Ademais, DETERMINO a busca de endereço da parte requerida junto ao 

Sistema de informações eleitorais (SIEL), RENAJUD, BACENJUD e 

INFOJUD, a teor do art. 256, §3º, do CPC.

Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE a parte executada, na forma do art. 246, inciso I, do 

CPC, fazendo-se consignar as determinações constantes da decisão de 

fls. 09 dos autos.

Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta acerca 

de novos endereços da parte executada, providencie-se a CITAÇÃO por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para apresentar defesa no prazo 

legal, devendo constar a advertência prevista no art. 344, do CPC.

 Decorrido o prazo sem que a parte executada se manifeste, 

CERTIFIQUE-SE. Por corolário, desde já, fica declarada a revelia e, nos 

termos do art. 72, inciso II, do CPC, NOMEIO curador especial, o Douto 

Advogado, Dr. Janderson Freitas da Costa, inscrito na OAB/MT n.º 

21490/0.

Havendo citação por edital e inércia da parte executada, INTIME-SE o 

causídico acima nomeado para manifestar aceitação do múnus que lhe foi 

atribuído, bem como apresentar a defesa correspondente.

Opostos os embargos à execução, INTIME-SE a parte exequente, mediante 

remessa dos autos, para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31243 Nr: 1118-67.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W B Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital, formulado pela parte 

exequente às fls. 62/63 dos autos, uma vez que a parte credora não 

exauriu os meios ordinários de citação da parte executada.

Ademais, DETERMINO a busca de endereço da parte requerida junto ao 

Sistema de informações eleitorais (SIEL), RENAJUD, BACENJUD e 

INFOJUD, a teor do art. 256, §3º, do CPC.

Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE a parte executada, na forma do art. 246, inciso I, do 

CPC, fazendo-se consignar as determinações constantes da decisão de 

fls. 09 dos autos.

Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta acerca 

de novos endereços da parte executada, providencie-se a CITAÇÃO por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para apresentar defesa no prazo 

legal, devendo constar a advertência prevista no art. 344, do CPC.

 Decorrido o prazo sem que a parte executada se manifeste, 

CERTIFIQUE-SE. Por corolário, desde já, fica declarada a revelia e, nos 

termos do art. 72, inciso II, do CPC, NOMEIO curador especial, o Douto 

Advogado, Dr. Edimar Rodrigues da Silva, inscrito na OAB/MT n.° 15531.

Havendo citação por edital e inércia da parte executada, INTIME-SE o 

causídico acima nomeado para manifestar aceitação do múnus que lhe foi 

atribuído, bem como apresente a defesa correspondente.

Opostos os embargos à execução, INTIME-SE a parte exequente, mediante 

remessa dos autos para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 10716 Nr: 150-76.2008.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Teofredo dos Santos, Almerindo dos Santos 

Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almerindo dos Santos Neto - 

OAB:3.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

Considerando que as parte apesar de devidamente intimadas (fls. 151) 

deixaram transcorrer o prazo sem manifestação, DETERMINO a remessa 

dos autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para 

as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.

INTIMEM-SE, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48536 Nr: 1174-90.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivando Jose de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvares de 

Campos Junior - OAB:6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474/O

 Diante do exposto, e nos termos do art. 399, do CPP, com redação dada 

pela Lei n. 11.719/08, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 12 de setembro de 2018, às 13h30min.Estando o réu preso, 

REQUISITE-SE, sua escolta. Caso resida em outra comarca, EXPEÇA-SE 

carta precatória para que seja intimado desta decisão.Havendo 

testemunha e/ou vítima residente em outra comarca, EXPEÇA-SE carta 

precatória nos termos do art. 222, do CPP, intimando-se o Ministério 

Público e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273, do STJ, e art. 

1.363, da CNGC).Havendo policial militar arrolado como testemunha, 

REQUISITE-SE na forma do art. 221, § 2º, do CPP, ou sendo funcionário 

público, EXPEÇA-SE o competente mandado de intimação e comunique-se 

na forma do art. 221, § 3º, do CPP, caso contrário, INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas no endereço declinado pelas partes, 

advertindo-as, de que em caso de não comparecimento, estando 

devidamente intimadas, poderão responder por crime de 

desobediência.INTIMEM-SE o acusado, bem como seu advogado 

constituído, via DJE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.Jauru/MT, 24 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47262 Nr: 432-65.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Moreira dos Santos, Fernando Felix dos 

Santos, Vinicius dos Santos Milhomem, Magson Alves Figueira Sales, Caio 

Henrique da Silva, JHONATAN GUIMARÃES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAINA CAMARGO JACUNDA - 

OAB:40962, Felipe de Castro Abreu Meireles Lima - OAB:OAB/GO 

n. 52410

 Visto.

Primeiramente, DETERMINO que a Secretaria providencie, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, o integral cumprimento da decisão de fls. 398/399 

dos autos, mais especificamente do item ‘b’, das deliberações 

direcionadas à secretaria.
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No mais, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados às fls. 447/448 

dos autos pelo presentante do Ministério Público, para o fim de:

a) DETERMINAR, com fundamento no art. 80 do CPP, o desmembramento 

do presente feito em relação aos réus não localizados VINICIUS DOS 

SANTOS MILHOMEM e CAIO HENRIQUE DA SILVA;

b) REVOGAR a decisão que determinou o recambiamento dos acusados 

MAGSON ALVES FIGUEIRA SALES e FERNANDO FELIX DOS SANTOS, 

devendo a Secretaria cessar as diligências nesse sentido;

c) INDEFERIR o pedido de intimação do causídico nomeado às fls. 398/399 

dos autos para que apresente resposta à acusação, eis que a referida 

defesa já foi acostada às fls. 449/451 dos autos.

 Por fim, considerando que a defesa do acusado MAGSON ALVES 

FIGUEIRA SALES apresentou pedido de revogação de prisão preventiva 

às fls. 427/443 dos autos, ABRA-SE vista dos autos ao presentante do 

Ministéiro Público para que se manifeste.

Com a manifestação do pedido de revogação, REMETAM-ME o processo 

concluso para decidir em prosseguimento.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 33292 Nr: 604-46.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 Ante o exposto, em conformidade com a manifestação ministerial de fls. 

35 e nos termos do art. art. 181, § 1º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, DECLARO EXTINTO o presente processo em razão da perda 

do objeto e desaparecimento do interesse de agir do Estado em relação a 

adolescente FLÁVIA DA SILVA TELES, com fundamento no art. 2°, 

parágrafo único da Lei n.º 8.069/90.Sem custas e honorários 

advocatícios.Certificado o trânsito em julgado, expirado o prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do ar t .  5º  e seguintes do Provimento n º 

12/2017-CGJ.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Jauru/MT, 22 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 7566 Nr: 2411-19.2005.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Menezes Albarez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:MT-8.973 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento/execução de sentença apresentado por Pedro 

Menezes Albarez em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos.

Regularmente intimado da impugnação apresentada, o exequente não se 

manifestou, conforme certidão às fls. 215.

Destarte, conclui-se que sua inércia corresponde à concordância. Ante o 

exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às p. 209/212, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de RPV ou PRECATÓRIO ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.

Advirto ao Gestor Judiciário, que a emissão dos ofícios requisitórios 

(precatórios e RPVs) deverá ser realizada por meio exclusivamente 

eletrônico, a teor da Resolução Presi. 32 do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, em nome do patrono, conforme pedido de fls. 142, 

(instrumento de procuração juntado aos autos), referente ao benefício e 

honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32154 Nr: 999-72.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artacir Cardoso de Lana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Intimação da parte autora, por meio de seu advogado constituído e via 

DJE, a fim de que requeira o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento do feito..

Jauru, 28 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 42145 Nr: 1592-96.2016.811.0047

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Gabriel Maulaz Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

recolha as custas referentes à distribuição e processamento da(s) 

Carta(s) Precatória(s) a ser(em) expedida(s) nos autos, mediante a 

emissão de guias no website do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no link Emissão de Guias Online > Carta Precatória, cujos 

comprovantes deverão ser acostados aos presentes autos;

2. Acostados aos autos os respectivos comprovantes, seja(m) 

expedida(s) a(s) Carta(s) Precatória(s), encaminhando, anexos à missiva, 

os comprovantes de pagamento.

Jauru, 28 de agosto de 2018.

THIAGO SILVESTRE PERRUT

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33205 Nr: 516-08.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hosana Duque de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 
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OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Tendo em vista que a parte autora não foi devidamente intimada, uma 

vez que a publicação foi realizada em nome da antiga causídica, seja a 

parte autora intimada, a fim de que fique ciente do inteiro teor da sentença 

prolatada nos autos.

Jauru, 27 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-87.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA SILVA (REQUERENTE)

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação do Ilustre causídico, representante da parte 

reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender 

pertinente. Sob pena de arquivamento do feito.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23934 Nr: 199-07.2014.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO STÁBILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, JULIANA VETTORI S. STABILE - OAB:14877-MT, 

KARLA LETICIA DA SILVA - OAB:22787/O

 Vistos em Correição.

 1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

DE DANOS MORAIS, COM PEDIDO LIMINAR DE LEVANTAMENTO DE 

AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA proposta por LUCIMAR MARQUES DE 

ARRUDA em face de EVANDRO STÁBILE, ambos qualificados.

2. Peticionou a parte autora às fls. 248/252, requerendo a adjudicação e 

alienação antecipada dos bens penhorados pertencentes à parte 

executada, encontrados no imóvel pertencente à parte autora, o qual 

estava na posse do executado e que teve a sua reintegração efetuada, 

com forme o certificado nos autos em apenso, de Código 20608.

3. Depreende-se que às fls. 219, já havia decisão determinando a 

intimação do executado para o pagamento dos valores executados, sob 

pena de aplicação da multa legal, além da possibilidade de penhoras de 

tantos bens quantos bastem para a garantia da presente execução.

4. Nesse passo, defiro o pedido retro, feito pela parte autora, para que 

prossiga no cumprimento da decisão fls. 219, adjudicando os bens 

encontrados no imóvel reintegrado pelo autor, conforme descritos nos 

autos em apenso, de Código 20608, até o limite da quantia executada, 

autorizando a alienação dos animais constantes do termo de penhora, 

pelos valores atribuídos pelos Sr. Oficial de Justiça, visando evitar a 

depreciação ou deterioração dos mesmos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32754 Nr: 1532-23.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARCOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO WILLIAN DA SILVA, BANCO DO BRASIL 

S/A, CAPU COM. DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, BANCO DO 

BRASIL S.A., JS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CARLOS 

CAPOBIANCO, FlÁVIA RIOS MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2.532 - A, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208/A

 Vistos em Correição.

1. Defiro o pleito contido no petitório de Ref: 63, motivo pelo qual, 

DETERMINO a citação do(s) requerido(s) pela via editalícia, exceto quanto 

ao Requerido Banco do Brasil, uma vez que o mesmo apresentou 

contestação em Ref:41 .

 2. Ademais, cite(m)-se o(s) requerido(s) por edital, com prazo dilatório de 

30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256, II, c.c. o § 3º do CPC/2015.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20608 Nr: 667-73.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO STÁBILE, LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA, EVANDRO 

STÁBILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, KARLA LETICIA DA SILVA - OAB:22787/O, MARCELO 

DA SILVA LIMA - OAB:4272, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272

 Vistos em Correição.

 1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em AÇÃO DE RESCISÃO DE 

CONTRATO, CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS, 

INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E REPAÇÃO POR PERDAS E DANOS, 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARCIAL - LIMINAR ajuizada por 

EVANDRO STÁBILE em face de LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA, ambos 

já qualificados.

2. Ás fls. 360, LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA pugna pela intimação da 

parte autora para que retire do imóvel em questão os bens a ele 

pertencentes e que lá permaneceram sob a responsabilidade do 

requerido.

3. Analisando os presentes autos, depreende-se que é pertinente o 

pedido feito pelo requerido, vez que já houve a reintegração do mesmo na 

posse do referido imóvel, não tendo porque permanecer bens do autor 

naquele imóvel.

4. Nesse passo, defiro o pedido de fls. 360, para que seja devidamente 

intimado o autor para que providencie a retirada dos bens a ele 

pertencentes e não penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, e ainda 

que seja o mesmo cumprido por dois Oficiais de Justiça, devendo ser 

relacionados todos os itens entregues ao autor.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 20475 Nr: 507-48.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILSON DIAS DE MOURA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 Vistos em Correição.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, com as partes já 

qualificadas.

2. Requer a parte exequente que seja feita a penhora de um veículo 

automotor pertencente a parte executada, uma vez que intimado o 

executado se quedou inerte.

 3. Ora, o artigo 835, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil veio a 

permitir, a penhora de veículos de via terrestre, colocando-os como quarta 

opção entre as possíveis de satisfação da dívida.

4. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 835, inciso IV, do Novo Código 

de Processo Civil, defiro o pedido veiculado pela parte exequente à fls. 

107, para o fim de determinar a penhora e a avaliação do veículo 

automotor, descrito nas fl. 103, dos autos, visando a satisfação total da 

presente execução.

 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42244 Nr: 534-84.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do laudo pericial juntado na Ref. 20, podendo 

inclusive requerer maiores esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43465 Nr: 1030-16.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42244 Nr: 534-84.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINA MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42163 Nr: 511-41.2018.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO JUNIOR PASSARINHO VIEIRA, 

JOAO SOUZA DE NOVAES, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE DE SOUZA BARROS - 

OAB:23997, ILEONILSON RODRIGUES - OAB:11602, SAULO VINÍCIUS 

DE MORAES - OAB:19046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAVALARI OLINO. - 

OAB:19345/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER. - OAB:14.469-A-MT, 

MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24734 Nr: 740-40.2014.811.0048

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDINETI DE OLIVEIRA RODRIGUES ARCENO LOPES, 

WTALR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDSON ARCENO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos em Correição.

1. Considerando a informação contida no Ofício nº. 835/DP/JUM/2018, 

datado de 23 de agosto de 2018, oriundo da Defensoria Pública de 

Juscimeira – MT, vejo por bem redesignar a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23/10/2018, às 17h (horário oficial de Cuiabá – MT).

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória se o 

caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40407 Nr: 3045-89.2017.811.0048

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFQS, EJQDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maywmy Edwarda Araújo 

Silva - OAB:23677/O

 Vistos em correição.

1. Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de prosseguir 

na instrução do feito em busca da entrega do devido processo legal. 

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/10/2018, 

às 16h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), na qual as partes deverão 

comparecer acompanhadas de seus Advogados.

2. Muito embora tenham apresentando rol de testemunhas, consigno que 

o(a)(s) Advogado(a)(s) deverá(ão) comparecer(em) com as testemunhas 

que pretendem ouvir durante a oralidade, à inteligência do artigo 455 do 

novo Código de Processo Civil. Outrossim, deverão os causídicos se 

atentarem ao disposto no artigo 357, § 6º do novo Código de Processo 

Civil.

3. Intimem-se as testemunhas arroladas pela Defensoria Pública desta 

Comarca, com fulcro no artigo 455, § 4º, inciso IV, do novo Código de 

Processo Civil.

4. Intimem-se a parte requerida através de sua advogada.

 5. Intime-se pessoalmente a parte autora e dê-se vistas a Defensoria 

Pública.

6. Ciência ao Ministério Público, se o caso.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Prazo 20 (vinte) dias. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de agosto de 2018.
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ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27027 Nr: 520-08.2015.811.0048

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SANTANA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871, GERSON CAMILO DE PAULA - OAB:5179, TIAGO 

XAVIER DE PAULA - OAB:15473

 Vistos em correição.

1. Defiro o pedido contido na Ref: 43, assim procedam-se à alteração do 

tipo de ação e demais registros cartorários, fazendo constar 

“Cumprimento de Sentença”.

2. Trata-se de cumprimento de sentença processando-se nos moldes do 

art. 523 do NCPC, já que não houve satisfação do débito condenado.

3. Intime-se o executado, pessoalmente, para no prazo de 15 (quinze) dias 

efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 523 do NCPC.

 4. Fica advertido o executado que o não pagamento no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% no montante do débito.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 30 (trinta) dias. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 27 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31631 Nr: 991-87.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANIR SARDEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA PACHECO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base nos arts. 226, § 3º da Constituição 

Federal de 1988 1.723 e seguintes do Código Civil, julgo PROCEDENTE a 

presente AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA 

DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO E PARTILHA DE BENS requerida 

por JURANDIR ARDEIRO DE OLIVEIRA em face de EDNA PACHECO DO 

CARMO, com resolução do mérito do presente processo, na forma do 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR, 

RECONHECER e ao mesmo tempo DISSOLVER o vínculo de união estável 

havido entre JURANDIR ARDEIRO DE OLIVEIRA e EDNA PACHECO DO 

CARMO; b) DETERMINAR que todos os bens adquiridos durante a União 

Estável sejam divididos em partes iguais, ou seja, 50% (cinquenta por 

cento) para cada um dos conviventes.3.2. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações retro, ao arquivo.3.3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira – MT, 24 de agosto de 

2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45212 Nr: 1850-35.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO ANDRADE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYWMY EDWARDA ARAÚJO 

SILVA - OAB:23677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:, ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20943 Nr: 1044-44.2011.811.0048

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SÉRGIO ALBINO EBERTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAULISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ RABELLO - 

OAB:OAB/MT - 13122

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, para devolução dos autos nº 1044-44.2011.811.0048, 

Protocolo 20943, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41266 Nr: 132-03.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIQUIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, RAFAEL PARMIGIANE - OAB:OAB/MT 19762/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 ..." Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por 

ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual nº. 

7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil/2015.3.4. Tendo em vista que a parte requerida 

foi devidamente intimada para comparecer à presente oralidade e não 

compareceu, este feito não deverá ser remetido para a autarquia ré para 

ciência da sentença, devendo aguardar em cartório eventual recurso.3.5. 

Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, 

ao arquivo.3.6. Dou a presente por publicada em audiência. Registre-se. 

Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Cumpra-se.3.7. Tópico 

síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Isiquias de Oliveira; b) 

benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: 

R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário mínimo -; d) 

data de início do benefício – DIB: 20/09/2017 (data do requerimento 

administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) período a ser 

considerado como atividade rural: 180 meses anteriores ao requerimento 

do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 

(trinta) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43292 Nr: 938-38.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 ... Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por 

ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual nº. 

7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil/2015.3.4. Tendo em vista que a parte requerida 

foi devidamente intimada para comparecer à presente oralidade e não 

compareceu, este feito não deverá ser remetido para a autarquia ré para 

ciência da sentença, devendo aguardar em cartório eventual recurso.3.5. 

Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, 
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ao arquivo.3.6. Dou a presente por publicada em audiência. Registre-se. 

Presentes intimados. Intimem-se os ausentes. Cumpra-se.3.7. Tópico 

síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Maria Aparecida da Silva; 

b) benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal 

atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário mínimo 

-; d) data de início do benefício – DIB: 10/11/2017 (data do requerimento 

administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) período a ser 

considerado como atividade rural: 180 meses anteriores ao requerimento 

do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 

(trinta) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29379 Nr: 151-77.2016.811.0048

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO VITORIANO, ANTÔNIA DE OLIVEIRA 

VITORIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA, MARIA DAS 

GRAÇAS DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17801/O

 3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, 569 e seguintes, 

do Código de Processo Civil e artigos 1.297 e seguintes do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais formulado na AÇÃO DE 

DEMARCAÇÃO c/c DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES proposta por 

SEVERINO VITORIANO atualmente considerando ausente, representado 

por esposa e curadora ANTÔNIA DE OLIVEIRA VITORIANO em face de 

FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA e MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS 

OLIVEIRA, por entender estarem presentes os requisitos exigidos pelo 

Código de Processo Civil, conforme fundamentação supra, determinando 

que a área dos autores tenham o tamanho e o formato descrito no 

memorial descritivo juntado.3.2. Pela sucumbência e já que devida, fica o 

requerido condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba advocatícia, a qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil. 

3.3. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se, ficando 

autorizado o desentranhamento de documentos, mantendo-se cópia.3.4. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46356 Nr: 2306-82.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOMAQ TRATOPEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE - 

OAB:13.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira - MT, 28 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29756 Nr: 287-74.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL MORAES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PACHECO DE REZENDE - 

OAB:3244/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.3.2. Considerando 

que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o 

embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo 

Código de Processo Civil.3.3. Intimem-se. Cumpra-se a decisão 

embargada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31708 Nr: 1013-48.2016.811.0048

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DOS SANTOS, ACDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maywmy Edwarda Araújo 

Silva - OAB:23677/O

 Vistos em Correição.

1. Considerando a informação contida no Ofício nº. 835/DP/JUM/2018, 

datado de 23 de agosto de 2018, oriundo da Defensoria Pública de 

Juscimeira – MT, vejo por bem redesignar a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23/10/2018, às 13h (horário oficial de Cuiabá – MT).

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória se o 

caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29203 Nr: 97-14.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. G. BARBOSA TRANSPORTADORA - ME, 

JOEDSON GONÇALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE ALVES MARÇAL - 

OAB:19483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. A parte autora apesar de devidamente intimada para cumprir o 

determinado na Ref: 25, quedou-se inerte, abandonando a presente ação 

(Ref: 29).

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e § 1º, in 

fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

2.2. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 28 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26550 Nr: 342-59.2015.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE DA SILVA TURISMO ME, PAULO 

SÉRGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 
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OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante das certidões de Ref: 30 e Ref: 31, e por entender que não há 

nos autos comprovação de que os requeridos não suportam os encargos 

da lide de modo que não compromete as suas receitas, indefiro os pedidos 

contidos nas referidas certidões.

2. Assim, prossiga no cumprimento da decisão de Ref: 3.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 28 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69741 Nr: 1174-69.2016.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA QUEBRADA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 Vistos etc.

INTIME-SE o embargante para manifestar no prazo legal, quanto à 

contestação e documentos apresentados (fls. 22/58).

Decorrido o prazo acima, certifique-se. Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62658 Nr: 1337-54.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGACIR FISTAROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da manifestação da parte autora às fl. 39/48, DEFIRO o pedido no 

que tange a penhora e avaliação das cabeças de gados localizados na 

fazenda citada pelo requerente, na quantidade suficiente para cobrir o 

débito, considerando que o próprio executado considera-se proprietário 

da Fazenda Conquista.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação. Após, feita a penhora, 

intime-se o executado.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70710 Nr: 1649-25.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASSOTTO & BASSOTTO LTDA - ME, ROSILEI 

GALINA BASSOTTO, JOVILDE GALINA BASSOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial interposta por 

BANCO BRADESCO S.A em face de BASSOTO & BASSOTO LTDA - ME e 

outros.

Verifica-se, às fls.51/55, transação entre as partes, as quais acordaram 

acerca do objeto da execução extra judice.

 Diante disso, requerem e homologação do acordo e a suspensão do feito 

até o prazo final para adimplemento do valor.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo para cumprimento do acordo (11/03/2019), 

INTIME-SE a exequente para se manifestar, no prazo de dez (10) dias, sob 

pena de extinção do processo com resolução do mérito pelo pagamento, 

uma vez que o silêncio será interpretado como quitação do acordo.

Decorrido o prazo supracitado, com ou sem manifestação, venham-me 

conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Intimem-se.

Marcelândia-MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64500 Nr: 1344-12.2014.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A RODRIGUES & CIA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO MADEIRAS LTDA - ME, 

ADEMAR DOS SANTOS, OLIVETE FORCHEZATTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON ROQUE BOCCA - 

OAB:16345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (X) autora (__) ré, para, em 10 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls.110.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65647 Nr: 615-49.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE RIBEIRO DUTRA, JEFERSON 

ALVES DE SOUSA, KENNEDY WANDERSON BEZERRA LOPES, 

ANDERSON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu, tudo mais que dos 

autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de 

extinção de punibilidade, motivo pelo qual, ratifico o recebimento da 

denúncia.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 25/10/2018, às 16h30min.

INTIME-SE o réu para comparecer na solenidade, sob as penas da lei.

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para oitiva das 

testemunhas residentes fora da comarca no Juízo Deprecado. Intimem-se 

as demais testemunhas.

INTIME-SE o defensor do acusado para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49909 Nr: 445-19.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU SAMPAIO DROGARIA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Em manifestação às fls. 110 dos autos, o Procurador da 

Fazenda Nacional/exequente pugna pela retificação do polo passivo da 

ação, para fazer constar a inclusão do Espólio de Argeu Sampaio, bem 

como, a citação do inventariante Sr. José Francisco Sampaio, no endereço 

informado à fl. 110, para que pague ou ofereça garantia à execução 

fiscal.Por fim, o exequente caso o executado não pague o débito, pugna 

pela penhora no rosto dos autos do Processo nº 2033-37.2006.811.0109 

– (código: 32183), que tramita nesta comarca, em razão de uma Ação 

Monitória, a qual consta um pedido de penhora e avaliação de um imóvel 

em favor do Espólio de Argeu Samapio, pugna ainda, em caso o crédito 

pleiteado pelo espólio seja efetivado, se reserve parcela dos valores 

suficiente a satisfazer o débito discal de R$ 73.054,95 (setenta e três mil 

cinquenta quatro reais e noventa e cinco centavos) nestes autos, antes 

de se autorizar o pagamento ou transferência de valores em favor do 

espólio na Ação Monitória. (...) O prazo entre as datas de publicação do 

edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior a 

dez (10) dias.Para o caso de pronto pagamento da dívida, FIXO, desde já, 

os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §3, inciso I do CPC/2015.Caso reste negativa a citação do 

executado DÊ-SE vista dos autos a Procuradoria para, no prazo de 20 

(vinte) dias apresentar nos autos endereço atualizado.Desatendido, ficam, 

desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (40,caput, da LEF) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da 

CNGC.DETETMINO a secretaria que se remeta cópia desta decisão ao 

processo nº 2033-37.2006.811.0109 – (código: 32183), para tomarem 

conhecimento.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 27 de 

agosto de 2018. Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50069 Nr: 606-29.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MATIAS MADEIRAS - ME., JOÃO CARLOS 

MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal, promovida pela União, em detrimento de J.C. 

Matias Madeiras - Me.

 A exequente pugnou pela suspensão do feito, pelo prazo de 1 (um) ano, 

diante do resultado negativo das diligências em buscas de bens que 

possam satisfazer o presente débito, bem como a não localização do 

devedor, conforme (fl. 127).

 Destarte, ACOLHO o pedido formulado e, nos termos do art. 40 da LEF e 

da Súmula 314 do STJ, suspendo o curso do processo executivo, pelo 

prazo requerido.

 Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no processo, no prazo de dez (10) dias.

 Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, venham-me conclusos.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44041 Nr: 1442-41.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FELICISSIMO DA SILVA, GILMAR GODOI, 

GILBERTO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - 

OAB:13906-B

 -SENTENÇA-

Trata-se de ação penal, promovida pelo Ministério Público Estadual, em 

detrimento de EDER FELICISSIMO DA SILVA e outros, pela prática em tese 

dos delitos tipificados nos artigos 155, caput, bem como art. 180, caput, do 

Código Penal.

DECIDO.

Compulsando os autos, mais precisamente o boletim de ocorrência de fls. 

30, verifica-se que o delito ocorreu em 27/05/2007 e a denúncia foi 

recebida em 22 de abril de 2009 (fls. 48).

 Destarte, os referidos crimes possuem pena máxima de 04 anos de 

reclusão. Sendo assim, consoante o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, 

a prescrição ocorreu em 22 de abril de 2017, uma vez que a pretensão 

punitiva prescreve em 08 anos nesses casos.

Por oportuno, não houve causa de suspensão do trâmite.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDER FELICISSIMO 

DA SILVA, GGILMAR GODOI e GILBERTO GODOI, qualificado nos autos, 

relativamente aos fatos descritos em denúncia (fl.08/10), o que faço com 

fulcro no artigo 107, inciso IV e 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Ciência ao MP.

Cumpra-se.

Marcelândia, 27 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71881 Nr: 654-75.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRENE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência ou não da idade rural, qualidade de segurado, 

carência, preexistência da doença, bem como prescrição do direito.

Deixo para apreciar a preliminar na sentença, uma vez que abrange 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação.

Quanto às demais questões de fato, cabe à parte autora o ônus de 

comprovar sua tese pelos meios de provas admitidos em direito, 

especialmente, a testemunhal.

Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

contados desse despacho saneador, apresentar o rol de testemunhas, se 

ainda não o fizeram (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.

Caso apresentado o rol de testemunhas, proceda-se o registro no 

sistema, bem como da data da audiência, a qual fica, desde logo, 

DESIGNADA PARA O DIA 23 de OUTUBRO DE 2018, ÀS 15h40min.

Em caso negativo, CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos conclusos para 

sentença.

INTIMEM-SE.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61281 Nr: 1281-55.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR PEREIRA BARBOSA, SILVANEI 

SOUTO MARCOLINO REIS, Edilson Carlos Frutuoso de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc. Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público contra 

VALDEMAR PERERIA BARBOSA e outros, pela prática, em tese, do crime 

previsto no artigo 180 do Código Penal.Oferecida e aceita a proposta de 

suspensão condicional do processo, em favor dos réus Silvanei Souto 

Marcolino Reis (fl. 64) e Edilson Carlos Frutuoso de Lima (fl. 83), ficou 

estabelecido à suspensão do processo condicionada ao cumprimento de 

várias obrigações; já em face do réu Valdemar Pereira Barbosa, foi 

determinada a intimação de seu advogado para apresentar defesa previa 

(fl. 106).(...) DECIDO.Compulsando os autos, verifico que deve ser 

revogada a suspensão condicional do processo concedida aos réus 

Silvanei Souto Marcolino Reis e Edilson Carlos Frutuoso de Lima, uma vez 

que houve infração à regra contida no artigo 89, § 4°, da Lei 9.099/95. 

Destarte, conforme consta nos autos, os beneficiários SILVANEI SOUTO 

MARCOLI e EDILSON CARLOS FRUTUOSO DE LIMA, de fato, sem qualquer 

justificativa, deixaram de cumprir integralmente as condições impostas na 

concessão do benefício.Desta forma, REVOGO a suspensão condicional 

do processo em relação aos acusados acima, determinando o regular 

prosseguimento da ação penal.Por fim, RECEBO a denúncia, nos termos 

que foi posta em Juízo, vez que estão presentes os requisitos do artigo 41 

do Código de Processo Penal, bem como, INTIME-SE o patrono dos réus 

para apresentar defesa.Ademais, analisando a defesa prévia apresentada 

pelo réu VALDEMAR PERERIA BARBOSA à fl. 107, tudo mais que dos 

autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.Após o oferecimento de defesa prévia pelos réus Silvanei e 

Edilson, voltem os autos conclusos para a decisão.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 27 de 

agosto de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68333 Nr: 418-60.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CHAGAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Consubstanciado a manifestação de fls. 92 dos autos, designo nova 

perícia, a ser realizada 13/09/2018 às 10h:00min.

Desta forma, NOMEIO perito judicial na pessoa do Dr. CARLOS ALBERTO 

CASULA – Clínica Corpus – Marcelândia – MT, devendo a parte autora se 

dirigir a Clinica Corpus, para realização de perícia, devendo responder ao 

quesito feito às fls. 92.

 Fixo os honorários periciais no importe de R$ 234,80 (duzentos e trinta e 

quatro reais e oitenta centavos) nos termos da Resolução nº 541/2007 do 

CJF.

Encaminhe ao perito os quesitos formulados pelas partes, com cópias da 

petição inicial, dos documentos que o instruem.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 7521 Nr: 1128-32.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO BENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consubstanciado à manifestação de fl. 191 e da juntada da decisão de 

mandado de segurança que suspendeu por ora a cobrança de diligência 

por parte da Fazenda Publica, reitero a determinação de fls. 186.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63369 Nr: 486-78.2014.811.0109

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graziele dos Santos Falcão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE RIBEIRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Consubstanciado à petitória de fls. 108, verifiquei nos autos que não 

consta em nenhum momento da fase processual a nomeação da referida 

advogada como dativa, diante disso, deixo de apreciar seu pleito.

 Ademais, diante do acordão de fls. 93/99, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo legal, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 38077 Nr: 1653-14.2006.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMG-DDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:MT/13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido à fl.265/266, EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do 

executado Noel do Prado Andrade, através do sistema BACEN-JUD, na 

quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida (fl.266-v). 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ainda, caso reste infrutífera a pesquisa e bloqueio via bacenjud, defiro a 

busca de veículos, através do Sistema RENAJUD requerido à fl.265. Caso 

seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, 

valendo como termo o próprio extrato.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não apresentados os embargos, 

CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, volte concluso para análise dos demais 

pedidos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64955 Nr: 208-43.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO LOPES DA SILVA, ROBERTO 

ROMAQUE DO NASCIMENTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

Em face ao acusado Roberto Romaque do Nascimento de Lima, Decreto a 

revelia do réu, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, 

tendo em vista que o mesmo alterou seu endereço e não comunicou o 

novo endereço ao juízo, conforme consta às (fls. 101, 134 e 150), de 

modo que se encontra atualmente em lugar incerto e não sabido.

À Secretaria para que certifique se já retornaram as cartas precatórias 

com as oitivas das testemunhas de defesa, bem como as cartas 

precatórias com os interrogatórios dos denunciados.

Caso positivo, vista às partes para alegações finais no prazo legal de 

forma sucessiva.

Caso negativo solicitem-se informações.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61397 Nr: 95-60.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDALIA MARIA BUENO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

À Secretaria para que certifique a citação da parte executada nos autos. 

Após, voltem os autos conclusos.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67794 Nr: 183-93.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DE OLIVEIRA LOPES MADEIRAS - ME, 

ROMARIO DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, depreende-se que já foram realizadas diversas 

tentativas de intimação do executado, as quais restaram infrutíferas.

Diante disso, defiro o requerimento à fl. 16, aplicando-se a Súmula 414 do 

STJ, e DETERMINO que o executado seja intimado via EDITAL com prazo 

de 30 (trinta) dias.

Em relação ao executado Sr. Romario de Oliveira Lopes, DEFIRO o pedido 

de citação do por oficial de justiça, no endereço informado da CDA de fls. 

24/25, tendo em vista que restou frustrada a citação por correio.

 Após, certifique-se o decurso de prazo, vista ao exequente para 

requerer oque for de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62413 Nr: 1095-95.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAVC-M, JAVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca de veículos, via Sistema RENAJUD, requerido à fl.86.

 Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À 

RESTRIÇÃO, valendo como termo o próprio extrato.

Neste caso, expeça-se mandado de penhora do bem.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora.

 Após, volte concluso.

Marcelândia, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48312 Nr: 137-17.2010.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTOR WEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Consubstanciado na manifestação à fl.314, a audiência mencionada não 

se realizou em razão da manifestação parte requerente solicitando a 

suspensão do feito (fl.305).

Destarte, tendo em vista informação de que as partes estariam em 

negociação para resolver o litigio de forma amigável, suspendo os autos 

por mais 60 (sessenta) dias.

Consigno que, findo o prazo acima, deverão as partes anexar aos autos o 

respectivo termo do acordo; caso não haja acordo, fica a parte autora 

intimada a manifestar no prazo de 10 (dez) dias, para requerer o que for 

de direito sob pena de extinção, considerando tratar-se o presente 

processo de meta 02.

 Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46033 Nr: 1778-11.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA QUEBRADA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se atos a serem realizados no processo apenso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69459 Nr: 979-84.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOSE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu, tudo mais que dos 

autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de 

extinção de punibilidade, motivo pelo qual, ratifico o recebimento da 

denúncia.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 25/10/2018, às 15h40min.

INTIME-SE o réu para comparecer na solenidade, sob as penas da lei.

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para oitiva das 

testemunhas residentes fora da comarca no Juízo Deprecado.

INTIME-SE o defensor do acusado para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48215 Nr: 40-17.2010.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

OAB:

 Trata-se de ação de aposentadoria por idade de segurado especial – 

rural, promovida por JOSE FERREIRA DE SOUZA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, na qual pleiteia a concessão 

do benefício da aposentadoria por idade rural.

Foi determinada às fls. 159 a intimação da parte autora para tomar ciência 

do Alvará de Levantamento n° 34/2017.

Tendo em vista a certidão de fl. 1164, afirmando a não localização do 

endereço do autor, bem como a certidão de fls. 168, dando fé que o 

requerente foi devidamente citado via edital, deixando decorrer o prazo 

sem manifestação, verifico que o arquivamento dos autos é medida de 

rigor.

Assim, determino o arquivamento dos autos, com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67634 Nr: 105-02.2016.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ADELAR GOLIJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CITE-SE o executado, por hora certa, utilizando-se do previsto no art. 252 

do CPC, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de ser 

acrescida ao valor da condenação multa no valor de 10% (dez por cento) 

e honorários advocatícios, também no valor de 10 % (dez por cento), 

prevista no art. 523 §1º do CPC.

Não efetuado o pagamento, cumpra-se o previsto no art. 523, §3º, do CPC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73178 Nr: 1332-90.2017.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MARCELÂNDIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistas ao Ministério Público.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69250 Nr: 846-42.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA, 

ANÉSIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA EPP, VALDECI SILVANO, DAVI 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 99. Intime-se o acusado, bem como o seu advogado 

constituído, para apresentar defesa prévia no prazo legal, notificando o 

acusado de que, caso o advogado constituído tenha renunciado à 

procuração, deve constituir outro ou informar ao Juízo se deseja ser 

representado pelo dativo nomeado às fls. 98.

Após a apresentação de defesa prévia, à Secretaria para que certifique a 

apresentação de defesa prévia por todos os denunciados.

Em seguida, voltem os autos conclusos para decisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62379 Nr: 1066-45.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJUR AUTO PEÇAS E SUPERMERCADO 

LTDA-ME, JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls.72/73, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 7504 Nr: 1122-25.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de veículos, via Sistema RENAJUD, requerido à fl. 150. 

Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, 

valendo como termo o próprio extrato.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, expeça-se 

mandado de penhora e INTIME-SE a parte Executada para apresentar 

embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora.

 Após, volte concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72556 Nr: 1003-78.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência ou não da idade rural, qualidade de segurado, 

carência, preexistência da doença, bem como prescrição do direito.

Deixo para apreciar a preliminar na sentença, uma vez que abrange 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação.

Quanto às demais questões de fato, cabe à parte autora o ônus de 

comprovar sua tese pelos meios de provas admitidos em direito, 

especialmente, a testemunhal.

Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

contados desse despacho saneador, apresentar o rol de testemunhas, se 

ainda não o fizeram (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.

Caso apresentado o rol de testemunhas, proceda-se o registro no 

sistema, bem como da data da audiência, a qual fica, desde logo, 

DESIGNADA PARA O DIA 23 de OUTUBRO DE 2018, ÀS 16h10min.

Em caso negativo, CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos conclusos para 

sentença.

INTIMEM-SE.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61375 Nr: 73-02.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECIR SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

MARCELÂNDIA em face de WALDECIR SANTOS DA SILVA.

Destarte, em manifestação à fl. 27 dos autos, a exequente pugna pela 

extinção do feito, uma vez que houve adimplemento do débito.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista a satisfação do crédito, conforme noticiado pelo 

requerente (fl.27/28), JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil.

 Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras ou restrições que 

houver nos autos em nome do executado.

Proceda-se o cálculo das custas processuais devidas, se for o caso.

Desnecessário o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72099 Nr: 732-69.2017.811.0109

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO VITEK, NICÓLI MANOELA VITEK, Cleudiane Costa 

da Silva, SCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PORTO DA SILVA - 

OAB:18939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consubstanciado a petitória de fls. 50/51, DETERMINO a secretaria para 

que oficie a agência do Banco do Bradesco desta comarca, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, emita extrato ou comprovante se há consórcio 

em nome da empresa G.V. LAMINADOS EIRELI –EPP.

 Após, ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49341 Nr: 1166-05.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MATIAS MADEIRAS - ME., JOÃO CARLOS 

MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal, promovida pela União, em detrimento de J.C. 

Matias Madeiras - Me.

 A exequente pugnou pela suspensão do feito, pelo prazo de 1 (um) ano, 

diante do resultado negativo das diligências em buscas de bens que 

possam satisfazer o presente débito, bem como a não localização do 

devedor, conforme (fl. 100).

 Destarte, ACOLHO o pedido formulado e, nos termos do art. 40 da LEF e 

da Súmula 314 do STJ, suspendo o curso do processo executivo, pelo 

prazo requerido.

 Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no processo, no prazo de dez (10) dias.

 Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, venham-me conclusos.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Marcelândia, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz Substituto
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48220 Nr: 45-39.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOCÊNCIO JANENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

MODESTO DE ANDRADE - OAB:oab/sp-247320

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls.271 dos autos, no que tange ao cumprimento de 

sentença.

Cite-se/Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia devida, sob pena de acréscimo de multa de 10%, bem como de 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor da dívida.

Em tempo, retifique-se a autuação e registro dos autos para que conste 

como execução.

CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67965 Nr: 261-87.2016.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA CRUZ SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de conversão de ação monitória em ação de 

execução, nos termos do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. Assim, CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829 do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), diploma que deve reger a hipótese, 

ante o que preconiza o princípio da aplicação imediata da lei processual.

3. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

oficial de justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos INTIMANDO, na 

mesma oportunidade, a parte executada (arts. 829, § 1º NCPC).

4. Recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o Meirinho indagar ao 

executado acerca de sua propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, 

descrevendo o real estado de conservação do bem e outras informações 

complementares que entender pertinentes.

Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá o Senhor 

Oficial de Justiça proceder constatação a fim de apurar se tratar de bem 

de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge.

 5. CONSIGNE-SE no mandado a faculdade conferida ao devedor contida 

no artigo 916 do Código de Processo Civil.

6. FIXO os honorários no valor correspondente a 10% (dez por cento) da 

execução. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três 

dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (art. 827, § 

1º CPC).

7. Caso o oficial de justiça não encontre a parte devedora para ser citada, 

deverá proceder na forma do artigo 830 do CPC.

8. Se necessário for, poderá o senhor meirinho utilizar-se dos benefícios 

do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77710 Nr: 1886-88.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FLÁVIO VITORINO, MARLEI DOS REIS 

VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ PADOVANI, CRISTIANE 

BULGARELLI PADOVANI, CEZAR DE ANGELO VELLINE, ALGACIR 

FISTAROL, JUCIANA ANGELI FISTAROL, ADILSON FRANCISCO 

FISTAROL, JOÃO LUIZ CAMPANA DE MORAES, APARECIDA PERES 

VELLINI, ELISABETE DOMINGUES VELLINI DE MORAES, ELIANE FATIMA 

FERRARI, MARIA BEATRIZ BUENO DOMINGUES, MARIANA BUENO 

DOMINGUES, RAFAEL DOMINGUES DE MORAES, JULIANY ISHII DE SOUZA 

MORAES, BANCO BRADESCO S.A, BANCO DO BRASIL S/A, MARÍLIA 

DOMINGUES DE MORAES, DANILO LEANDRO SANTOS DE CASTRO, 

BANCO COOPERATIVO DE CRÉDITO – SICREDI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de nulidade de escritura pública 

de compra e venda c/c perdas e danos c/c pedido de tutela de urgência, 

promovida por FRANCISCO FLÁVIO VITORINO E OUTRA em face de 

CELSO LUIZ PADOVANI E OUTROS, para compeli-los a devolução do bem 

imóvel descrito em inicial, além do ressarcimento e indenização por 

eventuais perdas e danos e, ao final, a declaração de nulidade das 

respectivas escrituras públicas novas. Decido. Prima facie, RECEBO a 

inicial em todos os seus termos.Quanto à gratuidade processual, em 

análise as documentações trazidas aos autos, especificamente às 

fls.113/144 dos autos, verifico que os extratos anexados a inicial 

correspondem aos anos 2014/2015, portanto, desatualizados. Com 

relação ao pedido inicial, quanto à concessão da tutela de urgência, os 

autores informaram que outorgaram ao requerido Celso Luiz Padovani 

procuração para que efetuasse a venda do imóvel descrito sob a 

matrícula nº 13.445 (Colíder) passando a ter a numeração 1.337 ao ser 

transferida para Marcelândia. .. Destarte, em análise aos fatos e 

documentos trazidos ao bojo dos autos, embora a parte autora tenha 

colacionado aos autos ponderáveis elementos de cognição, estes 

representam apenas uma visão unilateral dos fatos narrados na exordial 

não possuindo o condão de embasar a tutela pretendida de início. assim, 

tais circunstancias evidenciam a existência de fumus boni juris para tão 

somente, conceder e determinar à averbação da presente ação nas 

respectivas escrituras (1.337, 1898, 2.169, 2170, 2.171, 2.172, 2.177, 

2.178, 2.179 e 2.180).fl.28). CITE-SE. INTIME-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Marcelândia, 27 de agosto de 2018. Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48189 Nr: 14-19.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA COSMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos, etc.NOMEIO DR. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA, para promover a 

defesa do denunciado ANTONIA COSMOS DE OLIVEIRA, na sessão do 

plenário do Júri.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os 

honorários do mencionado advogado em 20 URH.Nos termos do artigo 2º 

do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus 

público não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. (...).Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para 

a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 
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Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)Vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre o 

despacho de fls. 236.3)Após, INTIME-SE o advogado nomeado neste ato 

para requerer e manifestar o que for de direito, bem como se manifestar 

sobre o despacho de fls. 236.4)Por fim determino a expedição de certidão 

de honorários no nome do causídico que atuou até a sentença de 

pronúncia, no valor de 13 URH. 5)Após, façam-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 27 de 

agosto de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74811 Nr: 198-91.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de reconsideração (fl. 44/54) formulado pela parte 

autora, com intuito de que o juízo promova a reanálise e, por conseguinte, 

a reconsideração do indeferimento da liminar.

Em que pese todo petitório, verifica-se que a autora não conseguiu mudar 

os fatos que causaram o indeferimento prévio da tutela pretendida, 

principalmente pela escassez de provas documentais hábeis a garantir o 

direito postulado.

Assim, indefiro o pedido de reconsideração da liminar indeferida, em face 

da não comprovação, por ora, da incapacidade para atividade; assim 

mantenho a decisão anterior, que poderá ser reavaliada durante a 

instrução processual, após a contestação da requerida, em audiência de 

instrução e julgamento ou na decisão final.

 Assim, pelos seus próprios termos, mantenho a decisão proferida à fl. 

42/43 dos autos.

Ademais, cite-se, conforme determinado.

 Havendo contestação, intime-se a autora para impugnação no prazo legal.

 Por conseguinte, sendo caso, intime-se as partes para produção de 

provas, justificando-as, sob pena de indeferimento.

 Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 40925 Nr: 2658-71.2006.811.0109

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELLI FUNK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de suspensão processual requerido à fl. 104, todavia, 

pelo prazo de 1 ano, nos termos do artigo 921, § 2º, CPC, tendo em vista o 

tempo decorrido desde o pleito.

Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no processo, no prazo de 20 (vinte) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Certifique-se o decurso de prazo, após, volte concluso.

Marcelândia/MT, 27 de Agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62133 Nr: 823-04.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA LUIZA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE o patrono do exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre o óbito de seu cliente, conforme informado/comprovado 

nas certidões de fls. 115/116, e, realizar a habilitação dos herdeiros nos 

autos.

 Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Marcelândia-MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69640 Nr: 1102-82.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ ANTÔNIO SIMIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consubstanciado à petitória de fls. 71/75, o qual informa que o documento 

juntado pela requerida à fl. 69 não espelha a realidade, INTIME-SE a parte 

requerida para no prazo legal, manifestar e trazer nos autos a 

comprovação do efetivo cumprimento da decisão liminar no período 

determinado por este magistrado.

 Após, voltem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71913 Nr: 662-52.2017.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PETRYKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENALDO DO PRADO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

 INTIMEM-SE as partes para, em 10 dias, manifestarem se possuem 

interesse em produzir provas.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75782 Nr: 873-54.2018.811.0109

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE, MUNICÍPIO DE 

MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Trata-se de Mandado de segurança, impetrado por LUCIANO GIRARDI em 

face de PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA.

Em síntese, a parte impetrante alega excesso de cobrança no tributo de 

ITBI referente à transferência do imóvel, adquirido em hasta pública pelo 

valor de R$ 146.550,29 (cento e seis mil quinhentos e cinquenta reais e 

vinte e nove centavos), ao qual a autoridade coatora conferiu base de 

cálculo da operação o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 

Documentos acostados às fls. 05/22.

Tendo o juízo postergado a analise da liminar e intimado a autoridade 

coatora, esta arrolou informações às fls. 28/56, demonstrando em síntese, 

a inconsistência do pleito.

Verifica-se às fls. 56, a manifestação do Ministério Público, que pugna 

pela denegação da presente Ação de Mandado de Segurança.

 Entendo que a demanda deve ser extinta sem resolução do mérito, 

conforme requerido pelo impetrado e manifestado pelo MP, considerando 

que não há nos autos prova pré-constituída sobre o suposto direito líquido 

e certo do impetrante. Neste caso, o rito célere do Mandado de Segurança 

não é o adequado à finalidade que se pretende.

Posto isto, DECLARO EXTINTA a presente demanda, o que faço com 

fundamento no artigo art. 485, IV, do Novo Código de Processo Civil (Lei 

nº. 13.105/15).

 Sem custas.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 27 de agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63780 Nr: 812-38.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA PAIXÃO DA COSTA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A, TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17826-A

 Intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal, 

após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça/Turma 

Recursal/TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60566 Nr: 524-61.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLIJEWSKI & SANTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, conforme requerido às fls. 

30/31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47185 Nr: 967-17.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA GAÚCHO LTDA - ME., ADILSON 

ORNELAS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (X) autora (__) ré, para, em 10 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. ____;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68906 Nr: 692-24.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLICZESKI & GOLICZESKI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, conforme requerido às fls. 

25/26.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66398 Nr: 720-49.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA, 

ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O, IGOR NEVES DE CARVALHO - OAB:14432

 Código nº 66398.

Processo nº 720-49.2017.811.0111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição de Ref. 166, REVOGO a nomeação feita 

a Dra. Andréia Ferdinando Varea e NOMEIO como defensor dativo do 

acusado ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA, o advogado Igor Neves de 

Carvalho, que deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 144.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 27 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72139 Nr: 43-82.2018.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PGDOG, Leocir Grilli, LDDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lucia Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Processo nº 43-82.2018.811.0111 (Código 72139)Classe – 

Assunto:Cumprimento de SentençaExequente:Pedro Gabriel de Oliveira 

Grilli e Larissa Doralina De Oliveira GrilliExecutada: Ana Lúcia Dias de 

OliveiraVistos.1) Tendo em vista o teor da certidão inclusa (ref.16), 

NOMEIO como defensora dativa a causídica DRA. ANDREIA FERDINANDO 

VAREA para patrocinar os interesses da executada Ana Lúcia Dias de 

Oliveira.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários da 

mencionada advogada em 04 (quatro) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT. (....) "No 

caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de 

cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção 

integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado 

arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 
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destituição”.“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da 

ação, a remuneração será fixada individualmente, levando em 

consideração os atos processuais praticados, observada a Tabela da 

OAB/MT.”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): i) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente será determinada a 

expedição de certidão em favor da Defensora Nomeada para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.2) INTIME-SE a advogada nomeada da 

presente decisão, bem como a executada para comparecer ao escritório 

da causídica.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 27 de 

agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61966 Nr: 990-10.2016.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Luz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Processo nº 990-10.2016.811.0111 (Código 61996)

Classe – Assunto: Reintegração de Posse

Requerente: Município de Matupá

Requerido: Maria da Luz Silva

Vistos.

Tendo em vista a inércia do advogado nomeado, revogo sua nomeação e 

nomeio a causídica, Dra. Andreia Ferdinando Varea, atribuindo-lhe os 

honorários outrora fixados.

Intime-se a advogada nomeada e a requerida para comparecer ao 

escritório da causídica.

Após, aguarde-se o transcurso do prazo para apresentar resposta.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70998 Nr: 3152-41.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Código nº 70998

Processo nº 3152-41.2017.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de outubro de 

2018, às 12h15min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 24 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72957 Nr: 456-95.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVALDO SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Código nº 72957Processo nº 456-95.2018.811.0111Vistos.1) Ante o teor 

da certidão de Ref. 09, NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Advaldo Silva de Souza, o advogado GIOVANNE GOMES ARAÚJO, 

devendo apresentar resposta à acusação no prazo legal.Tomando em 

conta a natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado 

em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a 

tabela de honorários da OAB/MT.(...).2) INTIME-SE o advogado nomeado 

da presente decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário.Matupá/MT, 24 

de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77033 Nr: 2496-50.2018.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EACM, JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre Edileuza 

Assunção Costa Marinho e José dos Santos Marinho para que produza os 

efeitos legais e de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL 

que mantinham. Por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.A requerente 

Edileuza Assunção Costa Marinho passará a usar o nome de solteira, qual 

seja: Edileuza Assunção Costa.Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.Transitada em 

julgado, expeça-se o mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

da Comarca de Santa Luzia (MA), grafando nossas homenagens de 

estilo.Ciência ao Ministério Público.Realizadas as providências acima, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

27 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70726 Nr: 3020-81.2017.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSP, IM, OFMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORDANA BEATRIZ 

CAMARGO GRIGÓRIO - OAB:55761, JEFFERSON ALEXANDRE DE 

CAMARGO - OAB:OAB-PR 49.956, PEDRO ARLINDO DE CAMARGO 

FILHO - OAB:15920

 Processo nº 3020-81.2017.811.0111 (Código 70726)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Isadora Mussi

Executado: Orlando Francisco Mussi Filho
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Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por ISADORA MUSSI, menor 

representada por sua genitora, Sra. ROSEVANE DOS SANTOS PAES em 

face de ORLANDO FRANCISCO MUSSI FILHO, ambos qualificados nos 

autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref. 31).

Instado, o Ministério Público pugnou pela juntada do pagamento da primeira 

parcela e, somente após o pagamento integral do acordo, pela extinção do 

feito.

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos verifico que houve transação entre as partes, as 

quais estabeleceram espontaneamente sobre o objeto posto em litígio, cujo 

conteúdo resguarda suficientemente os interesses de Isadora Mussi e 

Orlando Francisco Mussi Filho, razão pela qual requereram a homologação 

do acordo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo o direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, nos termos do artigo 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 DETERMINO O SOBRESTAMENTO do cumprimento do MANDADO DE 

PRISÃO expedido em face do executado até o pagamento das demais 

parcelas pactuadas.

Intime-se a parte executada para, a cada pagamento, juntar o 

comprovante nos autos imediatamente.

Com a juntada dos comprovantes, conclusos para extinção do feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26417 Nr: 1334-40.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Calzolari Borges - 

Procuradora Federal do IBAMA - Escritório de repres. MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1334-40.2006.811.0111 (Código 26417)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: IBAMA

Executado: José Miguel de Carvalho

Vistos.

No caso concreto, a parte exequente exauriu todas as medidas 

necessárias para localização de bens passíveis de penhora, de modo que 

pertinente o pedido de pesquisa de bens em nome da parte executada 

mediante o sistema INFOJUD.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica: AGRAVO REGIMENTAL. 

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. SIGILO FISCAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. 1. O 

STJ firmou entendimento de que a quebra de sigilo fiscal ou bancário do 

executado para que o exequente obtenha informações sobre a existência 

de bens do devedor inadimplente é admitida somente após terem sido 

esgotadas as tentativas de obtenção dos dados na via extrajudicial. 2. 

Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1135568 / PE - AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0070047-6 - Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA (1123) - DJe 28/05/2010)

Isto posto, em consonância com a jurisprudência, DEFIRO O PEDIDO 

formulado pelo exequente e AUTORIZO a pesquisa de bens do executado 

via sistema INFOJUD.

Com a juntada dos documentos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar e requerer o que entender de direito.

Matupá (MT), 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32472 Nr: 1488-53.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS, JOSE ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDON RICARDO BECKMANN, BANCO DO 

BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT0019081A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LUCIANA APARECIDA ZANELLA - 

OAB:OAB/PR 67842, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Certifico que, nesta data, compulsando estes autos, constatei que não 

havia sido alterados corretamente os patronos dos pólos, e por 

conseguinte o DJE foi publicado com dados equivocados, portanto, 

procedi a correção das partes e seus respectivos advogados, inclusive, 

os exequente que estão atuando em causa própria, para que tomem as 

medidas pertinentes ao presente feito.

Certifico por fim que, procedo a intimação do advogado da parte 

executada para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários 

no percentual de 10%(dez por cento) sobre o montante da condenação 

(CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e de 

avaliação (§ 3º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52735 Nr: 876-76.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divaldo Petini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para intimação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 232 Nr: 794-89.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099 MT

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte (?), Dr(ª): DENOVAN 

ISIDORO DE LIMA - OAB:3099 MT, para retirar a certidão de honorários de 

fls.183, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74890 Nr: 1419-06.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aroldo Teixeira Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73516 Nr: 730-59.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DE FATIMA ALVES MACHADO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72307 Nr: 128-68.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES SOECKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73093 Nr: 521-90.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBISON CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Certifico que a contestação (ref. 17), foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73736 Nr: 821-52.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLÉ CONSIGNADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - 

OAB:OAB-MG 103.997, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:OAB-MG 

102.818

 Certifico que a contestação de ref. 16, foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70716 Nr: 3015-59.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da Parte autora do teor da certidão 

do oficial de justiça (ref 20), para querendo, apresente manifestação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72820 Nr: 390-18.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO do réu(s), da expedição da carta precatória 

para a Comarca de Cuiabá - MT, com a finalidade de inquirir a 

testemunha/vítima Dheneffen Caroline Braghin da Silva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68389 Nr: 1835-08.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DOMINGOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 1835-08.2017.811.0111 (Código 68389)

Classe – Assunto: Ação Civil Pública

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido: Wilson Domingos da Costa

Vistos.

Tendo em vista o teor da declinação inclusa (ref.51) e, considerando que 

os interesses processuais do requerido devem ser amplamente 

garantidos, revogo a nomeação do advogado Dr. Kassio Roberto Pereira, 

e nomeio em substituição o Dr. Ivaine Molina Junior para patrocinar os 

interesses do requerido Wilson Domingos da Costa, fixando o mesmo valor 

de honorários nos termos da decisão outrora (ref.47).

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 27 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57987 Nr: 1175-82.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 57987.

Processo nº 1175-82.2015.811.0111.

Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 44, INTIME-SE a parte requerente 

pessoalmente, para apresentar as contrarrazões (CPC, art. 1.010, §1º), 
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no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC).

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com os nossos cumprimentos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 23 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52597 Nr: 743-34.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DIONISIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52597.

Processo nº 743-34.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Madalena Dionisio Martins.

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Ante o teor da informação de fl. 90, INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar nos autos.

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52601 Nr: 747-71.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52601.

Processo nº 747-71.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Valdemar Pereira dos Santos

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIMEM-SE as partes sobre o retorno dos autos ao Juízo da Comarca de 

Matupá/MT.

Inexistindo pleito executório no prazo legal, arquivem-se os autos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 848-74.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELLE ALESSANDRA SZURMIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54627.

Processo nº 848-74.2014.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Marielle Alessandra Szurmiak

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Intimem-se as partes sobre o teor do acórdão de fl. 110.

Em seguida, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61689 Nr: 872-34.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARDL, NMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 872-34.2016.811.0111 (Código 61689)

Classe – Assunto: Guarda

Requerente: Fabiana Aparecida Ramos de Lira

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA C.C. GUADA PROVISÓRIA ajuizada por 

FABIANA APARECIDA RAMOS DE LIRA, em favor dos interesses de 

NATALIA MAIRA RAMOS, ambas qualificadas nos autos.

Sustentou a requerente, em síntese, que a adolescente Natália é sua irmã 

e estava sob seus cuidados de fato em razão do falecimento dos seus 

genitores, postulando pela concessão da guarda em seu favor.

Em audiência, foram ouvidas a requerente e a favorecida, bem como as 

representantes da equipe multidisciplinar do Juízo, sendo, na 

oportunidade, deferida a guarda provisória para requerente em favor da 

adolescente.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

O prosseguimento do feito constitui providência inócua, eis que, 

compulsando os autos, verifico que NATALIA MAIRA RAMOS já atingiu a 

maioridade e, portanto, não mais necessita ser assistida para a prática 

dos atos de sua vida civil. Ademais, o artigo 1.630 do Código Civil proíbe a 

guarda de pessoa capaz.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, em 

virtude da ausência de uma das condições da ação (interesse 

processual) pela perda superveniente do objeto em razão da maioridade 

da favorecida.

Revogo a guarda provisória concedida outrora.

Condeno a parte requerente em custas processuais, cuja exigibilidade 

restará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 1º de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32976 Nr: 285-22.2010.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR ANTONIO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 32976.

Processo nº 285-22.2010.811.0111.
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Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Almir Antônio Freire

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

INTIME-SE a Autarquia Federal para, no prazo de 30 dias, apresentar 

impugnação, na forma do artigo 535 do CPC, bem como para, no mesmo 

prazo, manifestar-se nos termos do artigo 100, § 9º e § 10º, da CF/88 

(compensação de débitos), sob pena de perda do direito de abatimento, o 

que deverá ser certificado.

Transcorrido o prazo assinalado ou caso a Autarquia Federal concorde 

expressamente com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a respectiva 

requisição de pagamento, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região.

Outrossim, se a Autarquia apresentar valor a ser compensado, INTIME-SE 

a parte exequente para, no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de 

direito, valendo o silêncio como concordância. Nessa hipótese, caso não 

haja irresignação, PROMOVA-SE a compensação.

Se, em outro viés, a Autarquia Federal contestar por mera petição o valor 

apresentado, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 dias, se 

manifestar nos autos, valendo o silêncio como concordância. Nessa 

hipótese, desde já também vale registrar que, se transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado ou caso a parte exequente concorde expressamente 

com o cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE a respectiva requisição de pagamento, 

encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, §3º, I, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art. 23, Lei 8.906/94.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34926 Nr: 2239-06.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO ADUBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEY KERKHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO FONTOURA BAGANHA 

- OAB:12644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2239-06.2010.811.0111 (Código 34926)

Classe – Assunto: Monitória

Exequente: Casa do Adubo Ltda

Executado: Arley Kerkhoff

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, objetivando a 

constrição/bloqueio de veículos, via RENAJUD, em nome do executado, 

bem como requer consulta ao sistema INFOJUD (f.88), eis que restaram 

infrutíferas as tentativas já realizadas para localizar bens passíveis de 

penhora suficientes para satisfação do crédito.

Neste diapasão, reputo viável o deferimento do pedido, pois consoante a 

jurisprudência hodierna "(...) ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior 

celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e 

de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao 

exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a 

respeito da possível existência de veículos em nome do executado, 

independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais". (REsp 

1347222/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0249493-7 - Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - DJe 02/09/2015).

Isto posto, DEFIRO parcialmente o requerimento formulado pela parte 

exequente e determino a constrição dos veículos encontrados em nome 

da parte executada, via Renajud.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51197 Nr: 1090-04.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1090-04.2012.811.0111 (Código 51197)

Classe – Assunto: Cumprimento de sentença

Exequente: HSBC Bank Brasil S.A.

 Executado: Saulo Leite da Silva

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela parte exequente, objetivando a 

constrição/bloqueio de veículos, via RENAJUD, em nome do executado, 

bem como requer consulta ao sistema INFOJUD, para que forneça as três 

ultimas declarações de imposto de renda (f.138), eis que restaram 

infrutíferas as tentativas já realizadas para localizar bens passíveis de 

penhora suficientes para satisfação do crédito.

Neste diapasão, reputo viável o deferimento do pedido, pois consoante a 

jurisprudência hodierna "(...) ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior 

celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e 

de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao 

exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a 

respeito da possível existência de veículos em nome do executado, 

independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais". (REsp 

1347222/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0249493-7 - Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - DJe 02/09/2015).

Isto posto, DEFIRO parcialmente o requerimento formulado pela parte 

exequente e determino a constrição dos veículos encontrados em nome 

da parte executada, via Renajud.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36385 Nr: 1226-35.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Processo nº 1226-35.2011.811.0111 (Código 36385)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: IBAMA

Executado: Airton Zanette

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada sobre a penhora do veículo, via DJe, nos 

termos do artigo 12 da Lei 6.830/80.

Sem prejuízo, formalizada a penhora por qualquer meio legal, intime-se o 

advogado do executado, nos termos do §1º, do artigo 841, do CPC, 

subsidiariamente.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 14 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56465 Nr: 438-79.2015.811.0111
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS HENKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Autos nº 438-79.2015.811.0111.

Código Apolo nº 56465.

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de Ref. 21, REVOGO a nomeação feita a Dra. 

Hiagna Morgana Magalhães Vieira e NOMEIO como defensor dativo do 

acusado Rubens Henke, o advogado IGOR NEVES DE CARVALHO, que 

deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 16.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 18 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54723 Nr: 921-46.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 921-46.2014.811.0111.

Código Apolo nº 54723.

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de Ref. 13, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 

Jorge Gustavo Winter e NOMEIO como defensor dativo do acusado João 

Gonçalves Neto, o advogado NILSON ALLAN R. PORTELA, que deverá ser 

intimado nos termos da decisão de Ref. 08.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 18 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54906 Nr: 1066-05.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 1066-05.2014.811.0111.

Código Apolo nº 54906.

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de Ref. 18, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 

Jorge Gustavo Winter e NOMEIO como defensora dativa do acusado Luis 

Carlos Meneses, a advogada ANDREIA FERDINANDO VAREA, que deverá 

ser intimada nos termos da decisão de Ref. 13.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 18 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55538 Nr: 1540-73.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE CAMPOS AMANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 1540-73.2014.811.0111.

Código Apolo nº 55538.

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de Ref. 19, REVOGO a nomeação feita ao Dr. 

Francis Vinicius de O. Duarte e NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Rodrigo de Campos Amancio, o advogado GIOVANNE GOMES ARAÚJO, 

que deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 13.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 18 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50322 Nr: 183-29.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA GUITINO LTDA, Laurentino Juchen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50322.

 Processo nº 183-29.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Nacional

Executado: Madeireira Guitino LTDA e Outros

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se integralmente a decisão retro.

Matupá/MT, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32472 Nr: 1488-53.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS, JOSE ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDON RICARDO BECKMANN, BANCO DO 

BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT0019081A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LUCIANA APARECIDA ZANELLA - 

OAB:OAB/PR 67842, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Código nº 54780

Processo nº 959-58.2014.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente(s): Servio Tulio de Barcelos e José Arnaldo Janssen Nogueira

Executado(s): Eldon Ricardo Beckmann

Vistos em correição.

INTIME-SE a exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 18 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 36385 Nr: 1226-35.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B
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 PROCESSO Nº: 1226-35.2011.811.0111 (Código: 36385)

EXEQUENTE: União

EXECUTADOS: Airton Zanette

Vistos.

Havendo indicação de bens a penhora pelo executado em valor inferior ao 

da débito, e mediante o pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, defiro o pedido de bloqueio, via 

RENAJUD, com lançamento de restrição e penhora, dos veículos 

existentes em nome do executado Airton Zanette.

 Providências necessárias.

Matupá, 16 de dezembro de 2016.

 FABIO PETENGILL,

Juiz Substituto.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34539 Nr: 1851-06.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKITO UTIUMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AKITO UTIUMI, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.Autorizo o levantamento do numerário bloqueado mediante 

expedição de alvará eletrônico, com observância dos dados indicados 

(f.51-52).Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Matupá/MT, 10 de maio de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCIA MARÇAL DE 

MENDONÇA MONTEIRO, digitei.

Matupá, 27 de agosto de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73775 Nr: 839-73.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Custodio Ramos Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Certifico que a contestação juntada aos autos, foi protocolada no prazo 

legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73718 Nr: 815-45.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que a contestação juntada aos autos, foi protocolada no prazo 

legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75282 Nr: 1586-23.2018.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos, foi protocolada no prazo 

legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70108 Nr: 2777-40.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMURAI ISLANIO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos autos, foi protocolada no prazo 

legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73776 Nr: 840-58.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Custodio Ramos Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A, TIAGO HENRIQUE 

PEREIRA SOUSA - OAB:20338/O

 Certifico que as contestações juntadas aos autos (ref. 14 e 15), foram 

protocoladas no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62262 Nr: 1143-43.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIEL CARVALHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Devidamente autorizada, impulsiono o feito de acordo com o Art. 1.010. § 

1º do Novo CPC, para que o apelado apresente contrarrazões à apelação 

ofertada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60570 Nr: 417-69.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELSO LUIZ ELEUTHERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 o Colendo Conselho de Sentença, por maioria de votos, votou “SIM”, 

reconhecendo que o acusado deu início ao crime de homicídio em sua 

forma tentada.No quarto quesito o Colendo Conselho de Sentença, por 

maioria de votos, votou “SIM”, absolvendo o acusado.Tendo ocorrido a 

absolvição, os quesitos seguintes restaram prejudicados.Dessa maneira, 

atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou 

vinculada, ABSOLVO o acusado SELSO LUIZ ELETHERIO, qualificado nos 

autos, com fulcro no artigo 386, inciso VI e do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor da Defensora Dativa, qual 

seja Dra. Angelita Kemper, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhes são devidos (20 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.No pertinente as armas e munições descritas à fl. 18, DETERMINO 

as providências do art. 25 da Lei nº 10.826/2003.CUMPRA-SE. SEM 

CUSTAS.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. REGISTRE-SE.Publicada neste Plenário, saem às 

partes devidamente intimadas.Sala das sessões do Tribunal do Júri da 

Comarca de Matupá/MT, aos 27 de agosto de 2018, às 15h.Suelen 

BarizonJuíza de Direito e Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60454 Nr: 375-20.2016.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welington Carlos Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RENATO RAGAZZO 

MACHADO GOMES - OAB:29.517/SP

 Processo nº 375-20.2016.811.0111 (Código 60454)

Classe – Assunto: Usucapião Extraordinária

Requerente: Wellington Carlos Dias da Silva

 Requerido: Agropecuária do Cachimbo S.A.

Vistos.

Trata-se de Usucapião Extraordinária proposta por WELLINGTON CARLOS 

DIAS DA SILVA em face de AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Foram citados todos os confinantes do imóvel, os quais deixaram 

transcorrer "in albis" o prazo para resposta.

A Agropecuária do Cachimbo, por sua vez, expressou ausência de 

interesse em virtude da venda do imóvel para a Sra. Malvina Dal’ Agua 

("de cujus").

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Pois bem.

Certifique-se a Secretaria do Juízo sobre a citação das Fazendas 

Públicas.

Resolvidas estas questões processuais, consigno que a atividade 

probatória recairá sobre a demonstração do exercício de posse 

qualificada (mansa, pacífica, ininterrupta e "com animus domini"), em 

relação à objeto idôneo (imóvel apto à usucapião), por determinado 

período de tempo (CC, art. 1238).

Nesse diapasão, é ônus da parte requerente a comprovação do fato 

constitutivo do seu direito. Para tanto, autorizo a produção de prova 

testemunhal e documental complementar, se for o caso.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de outubro de 

2018 às 14h15min, cuja informação/intimação da testemunha caberá ao 

advogado da parte que a arrolou, nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62305 Nr: 1161-64.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA FERNANDA DE COSTA DAVID, 

SILMAR PAULO MARTINS, MADEFORT INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, JULIO ALVES TEIXEIRA, CRISTIANO MAROTA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:0

 Processo nº 1161-64.2016.811.0111 (Código 62305)Classe – 

A s s u n t o : E x e c u ç ã o  F i s c a l E x e q u e n t e : F a z e n d a  P ú b l i c a 

EstadualExecutados:Madefort Ind. e Com. De Madeiras Ltda e 

OutrosVistos.Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por 

CRISTIANO MAROTA DA SILVA e DANIELA FERNANDA DE COSTA 

DAVID, representantes da empresa MADEFORT INDÚSTRIA E COMERCIO 

DE MADEIRAS LTDA em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, todos 

qualificados nos autos.(...).Isto posto, REJEITO a exceção de 

pre-executividade oposta pelos excipientes CRISTIANO MAROTA DA 

SILVA e DANIELA FERNANDA DE COSTA DAVID.Intime-se as 

partes.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 22 de agosto 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53187 Nr: 1302-88.2013.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON DA CRUZ DA SILVA - 

OAB:14.271

 Processo nº 1302-88.2013.811.0111 (Código 53187)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Elizeu da Cruz Schneider Júnior

Requerido: Maria das Chagas Oliveira

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.231), intime-se a parte 

requerente para se manifestar e requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 06 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 700 Nr: 146-76.1997.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Agua Azul Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervásio Antonio Zangerolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Fabiana Hermann Zagotto 

Consalter - OAB:25.009/PR, Ewerton Soler Consalter - 

OAB:24.858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Turbino Neves - 

OAB:MT 12.454
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 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerida/embargada para manifestar 

acerca dos embargos de declaração, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73295 Nr: 2197-25.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio André Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Gasparelo - 

OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para efetuar, no prazo legal, o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 545,75 

(quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), a ser 

realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos 

autos comprovante original do depósito a ser realizado na conta 12718-3, 

agência 2342-6, Banco do Brasil (art. 649, §2º, da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43627 Nr: 1696-47.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Rei Querobim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para apresentar os memoriais finais, 

conforme determinado na decisão de fl. 60/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72870 Nr: 1994-63.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdM, BTRdCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Barros Martins - OAB:MT 

- 21.491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 4, fica a audiência 

designada para o dia 05 de dezembro de 2018, às 14 hooras e 40 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56352 Nr: 1198-43.2016.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, 

se manifestar da petição e documentos acostados na Ref. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40740 Nr: 569-11.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ananete Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joemil Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão do feito, em 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção (art. 580 da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 12026 Nr: 163-97.2006.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Combustíveis e Lubrificantes Bussolaro LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfonso Paulino Renger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o recolhimento das 

guias de carta precatória a ser expedida, juntado comprovante, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43625 Nr: 1694-77.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar dos Santos Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A MT, 

Procuradoria Municipal de Nobres - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE em parte o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para:1.DETERMINAR que o requerido Município de 

Nobres/MT repasse para a instituição consignatária, BV Financeira os 

valores que foram descontados dos holerites da parte requerente, 

devidamente atualizados;2.DETERMINAR a parte requerida BV Financeira, 

abstenha-se de negativar o nome da requerente nos órgãos de restrição 

ao crédito em razão da ausência do repasse do valor já descontado pelo 

Município de Nobres, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitando-a em R$ 10.000,00 (dez mil) reais, a partir do 

descumprimento da mesma, sendo esta revertida em favor da parte 

autora, consoante artigo 497 e seguintes do CPC;3.CONDENAR o 

requerido MUNICÍPIO DE NOBRES/MT ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), a título de danos morais, com juros legais e correção monetária 

nos termos do o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a alteração dada pela 

Lei nº 11.960/2009.Torno definitiva a liminar concedida às fls. 

46/46-verso.Honorários advocatícios pelos requeridos, estes no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil, na proporção da sucumbência, 

sendo de 70% para o Município de Nobres/MT e de 30% para o requerido 

BV Financeira, em conformidade com o artigo 87 do mesmo 

Código.Condeno somente o requerido BV Financeira em custas 

processuais, vez que o requerido Município de Nobres/MT, é isento do 

pagamento, conforme disposto no artigo 460 da CNGC/MT.Deixo de aplicar 

o disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil, ante a exceção 

prevista no §3º do mesmo dispositivo legal.Sobrevindo recurso de 

apelação, intime-se a parte contraria para apresentação de contrarrazões 

e, após, com ou sem resposta remetam-se os autos à instância superior 

independente de nova conclusão.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43917 Nr: 1973-63.2013.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio La Roque Obem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT - 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial.

 O exequente pugnou pela desistência do processo, à fl. 76.

É o relatório. Decido.

Toda a execução se processa em favor do exequente, de modo que, em 

regra, esse poderá em qualquer momento e sem a necessidade de 

anuência da parte contrária, desistir da execução ou mesmo de alguma 

das medidas executivas.

 Excepcionalmente, a desistência não será possível enquanto houver 

impugnação ou embargos.

 Este é o teor do art. 775 do CPC, que dispõe que:

 “O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas 

alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, 

observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os embargos 

que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente 

as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos demais 

casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do 

embargante.

No caso em análise, não houve a interposição de impugnação ou 

embargos, inclusive, não há manifestação do executado, já que esse não 

foi intimado.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41314 Nr: 1228-20.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Benvive - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial.

As partes entabularam acordo.

 É o relatório. Decido.

 HOMOLOGO a transação entabulada entre as partes para que surtam os 

efeitos legais, razão pela qual julgo o processo extinto, na forma do art. 

487, III, b, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve o recolhimento dessas.

 Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44437 Nr: 524-36.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdez Bispo de Almeida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEI Peças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Evangelista de Jesus - 

OAB:17.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela 

parte autora, e por consequência, extingo o processo com base no artigo 

487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, a teor do que dispõe o ar. 85, §2º, do CPC. 

P.R.I.Cumpra-se expedindo o necessário.Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações de estilo.RICARDO 

NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42280 Nr: 2346-31.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmar Trejan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Considerando que a exequente foi intimada para cumprir a determinação 

de fl. 82, contudo, cingiu-se em juntar aos autos a certidão de óbito do 

executado, intime-se, pessoalmente, a exequente para que cumpra a 

decisão de fl. 82, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44709 Nr: 728-80.2014.811.0030

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRPdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Considerando que este magistrado é titular da comarca de Rosário 

Oeste/MT e responde em substituição por esta comarca de Nobres/MT;

 Considerando que além da cumulação, este magistrado foi designado 

como Juiz eleitoral na Comarca de Rosário Oeste/MT.

Considerando que em razão da necessidade de se priorizar os processo 

de réus presos e urgências legais e ante a impossibilidade de 

agendamento de audiência, no Sistema Apolo, nos termos do art. 1.198 da 

CNGC/MT, para período posterior a 180 (cento e oitenta) dias, determino 

que o processo permaneça na secretaria do juízo aguardando 

disponibilidade de pauta ou o retorno da Magistrada titular.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40740 Nr: 569-11.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ananete Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joemil Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DECISÃO

Vistos, etc.

 Considerando o lapso temporal do petitório retro, intime-se a exequente 

para que requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72543 Nr: 1851-74.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelcimina Rogeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânida dos Santos - OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação (Ref. 11).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59488 Nr: 3513-44.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcio José Zanotto, Alcione Zanotto, Viviane 

Zanotto Juliano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para seja a parte exequente intimada para, no prazo legal, se 

manifestar acerca dos documentos acostados na Ref. 31 a 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69318 Nr: 527-49.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataíde Martins Rodrigues, Diniz Almeida 

Queiroz, Sidalva Izabel Queiróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja o exequente intimado para, no prazo legal, se 

manifestar acerca da diligência negativa de citação das partes 

executadas (Ref. 22).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63319 Nr: 1152-20.2017.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Luiz Gallo, Sandra Marcia Gallo, Silmara Adriani 

Gallo, Vanda Regina Gallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Fenner Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:15.530

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que sejam as partes intimadas para se manifestarem, no 

prazo legal, das petições e documentos acostados na Ref. 62,63 e 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72618 Nr: 1890-71.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaura Maria de Jesus Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânida dos Santos - OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação (Ref. 11).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72573 Nr: 1866-43.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudelino Corrêa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânida dos Santos - OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação (Ref. 11).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61002 Nr: 4235-78.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ederson Fischer - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante original (art. 649, §2º, da 

CNGC), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40737 Nr: 566-56.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auro Ferreira de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lélio Teixeira Coelho - 

OAB:2070/MT, Marcelo Coelho - OAB:MT - 5.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Antônio Ferreira de 

Pinho - OAB:9178-A

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar conforme 

determinado no item II da decisão de fl. 213, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21003 Nr: 1480-91.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Carlos Torquato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia, e condeno o réu Ivan Carlos Torquato, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas 

no artigo 250, § 1°, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. Atento ao disposto 

no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da 

pena.Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código 
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Penal, denoto que: a)Culpabilidade: ...;h)Comportamento da vítima: não 

contribuiu para a empreitada criminosa. À vista das circunstâncias 

analisadas individualmente, fixo a pena base em 3 (três) anos e 9 (nove) 

meses de reclusão e o pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa. Em 

relação à segunda fase da aplicação da pena não há agravantes. Incidem 

a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d” do CP). 

Assim, fixo a pena provisória em 3 (três) anos e 1 (um) mês e 15 (quinze) 

dias de reclusão com pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.Na terceira 

fase, não há causas de diminuição, porém incide a causa de aumento da 

pena prevista no artigo 250, § 1°, incisos II, alínea “h”, do Código Penal, 

assim torno a pena concreta e definitiva em desfavor de Ivan Carlos 

Torquato no patamar de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, 

com o pagamento 106 (cento e seis) dias-multa.Condeno ainda o réu ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais.VALOR DO 

DIA-MULTAFixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário 

mínimo), vigente à época do fato delituoso.REGIME INICIALAtento ao que 

dispõe o art. 33,§2º, alínea “c” do código penal, FIXO o regime prisional de 

início aberto, haja vista o quantum da pena estabelecido. SUBSTITUIÇÃO 

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E 

SURSIS.Verifico que, na situação em tela, incabível a aplicação dos 

artigos. 44 e 77 ambos do CP, em razão das circunstancias desfavoráveis 

ao acusado.DOS BENS APREENDIDOSNão há bens apreendidos. DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS:...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21215 Nr: 1691-30.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c. artigo 

109, inciso V, ambos do Código Penal, bem como no parecer ministerial, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Devair Jesus da Silva no 

que se refere à infração apurada nesses autos, pelo reconhecimento da 

prescrição da pretensão virtual.Não houve apreensão de bens e nem 

arbitramento de fiança. P.R.I.Com o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se expedindo o necessário. RICARDO NICOLINO DE 

CASTRO Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37778 Nr: 821-69.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovana Luzia dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar nos 

autos e/ou requerer o que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30149 Nr: 62-47.2012.811.0031

 AÇÃO: Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de 

D o m í n i o - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: CITAÇÃO DIASAUTOS N.º 

62-47.2012.811.0031-Cód. 30149 ESPÉCIE: Busca e Apreensão

PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.PARTE RÉ: Gilmar Gomes

CITANDO(A, S): Requerido(a): Gilmar Gomes, Cpf: 41903641268, Rg: 

418098 SSP RO Filiação: Maria Antonia Vicente, data de nascimento: 

06/01/1973, brasileiro(a), natural de Novo mundo-MS, convivente, 

Endereço: Rua: Santa Catarina S/n, Bairro: São Lorenço, Cidade: Campo 

Verde -MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.FINALIDADE: 

CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

podendo neste prazo pagar a totalidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. Hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus.RESUMO DA INICIAL: COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUDOESTE MT, inscrita no CNPJ sob o n. 

32.995.755/0001/60, com endereço na Av. Tancredo de Almeida Neves, N. 

40-N, Centro, em Tangará da Serra/MT, vem respeitosamente perante 

V.Exª, ..propor a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em face de 

GILMAR GOMES, bras., unido estavelmente, motorista, portador do CPF 

419.036.412-58, residente e domiciliado à Rua Alberto Coelho Ormond nº 

8, no Município de Nortelândia/MT., pelo fundamentos fáticos e jurídicos a 

seguir expostos: A requerente é credora do valor de R$. 

43.364,56(quarenta e três mil trezentos e sessenta e quatro reais e 

cinquenta e seis centavos), docorrentes da Cédula de Crédito Bancária nº 

B10230010-9, nos termos da Lei 10.931 de 02 de agosto de 2004.Ocorre 

que para pagamento do bem objeto da presente Cédula de Crédito 

Bancário, foi composto o total de 36 parcelas de R$. 2.151,73 (dois mil 

cento e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), sendo que não 

foram rigorosamente pagas. Em garantia das obrigações assumidas o Réu 

transferiu em Alienação Fi duciária, nos termos do decreto Lei nº 911/69, o 

...Na forma do Dec. 911/69, o VEÍCULO STRADA ADVENTURE 

LOCKR(C.DUPLA), GAS/ALCO, PRETA, MARCA FIAT, ANO FAB. 2009, 

ANO MOD. 2010, CHASSI 9bd27844da7201204, RENAVAM 171973941, 

PLACAS NPQ-3550, CILINDRADA 114CV. Na forma do Dec. 911/669, 

determine liminarmente e inaudita altera pars, a busca e apreensão do 

veículo....Requer que ao final confirmando a liminar, julgue procedente o 

presente feito, condenando o Réu nos consectários sucumbências 

pertinente a espécie, isentando a Cooperativa Credora do pagamento de 

encargos pecuniários existentes perante o Departamento de trânsito de 

MT no que tange impostos e infrações, haja vista que etes são de inteira 

responsabilidade do demandado. Nortelândia/MT, 06 de fevereiro de 2011. 

Wilson de Oliveira Rosa. OAB/MT. 3.236-ADESPACHO: Vistos. I. Sem 

delongas, DEFIRO o pedido retro, e DETERMINO a citação do requerido por 

edital, com prazo de 30 dias, nos termos do art. 256, II, do CPC. II. 

Decorrido o prazo sem resposta, desde já NOMEIO como curador especial 

o Dr. Sandro Leite dos Santos, advogado atuante nesta Comarca, o qual 

deverá ser INTIMADO para manifestar aceitação do encargo. II. Caso 

aceite o encargo, deverá apresentar contestação, no prazo legal. III. Com 

a apresentação de contestação, abra-se vista à parte autora para 

impugnação. IV. Em seguida, tornem os autos conclusos. Às providencias. 

Eu, Bethânia Maximiana de Souza (Técnico Judicial), digitei. Nortelândia - 

MT, 2 de agosto de 2018. Taiza Ormond Granja Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43497 Nr: 556-96.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ SILVEIRA CARDOUZO, KARLA BEATRIZ DE 

SOUSA CARDOUZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, HSBC 

Seguros Brasil S/A, BRADESCO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A
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 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para apresentar réplica.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33631 Nr: 579-45.2007.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDO PEREIRA DA CUNHA, MANUEL 

PENAS CASAS, SEBASTIÃO DANIEL DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente acerca para que requeira o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que restou infrutífera a 

operação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35946 Nr: 432-14.2010.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MENDES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de sua advogada constituída, para 

que proceda com a restituição dos valores recebidos indevidamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35339 Nr: 672-37.2009.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de sua advogada constituída, para 

que proceda com a restituição dos valores recebidos indevidamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57500 Nr: 1590-60.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MANGOLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista a advogada da parte requerente, para que 

requeira o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61119 Nr: 987-50.2018.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:22577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com base nos documentos juntados às fls. 12/14 - Ref: 1, cópias da 

CTPS, bem ainda considerando o objeto do pedido, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88.

O presente feito deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

preceitua o art. 189, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

 Proceda-se às anotações necessárias.

 Conforme requerimento da parte autora, DESIGNO audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, 

ÀS 09H30 e postergo a análise do pedido liminar para a referida 

solenidade.

Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça à audiência 

acima designada, devendo ela comparecer acompanhada de advogado 

ou, caso não possua recursos financeiros para contratá-lo, de defensor 

público (art. 334, § 9º, do NCPC).

Advirta-se de que o não comparecimento injustificado da parte autora ou 

da parte ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso 

irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, 

do NCPC).

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36303 Nr: 12-72.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gil Lopes - 

OAB:6771-MT

 Ante o exposto, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro no montante da execução em tela, depositada em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras em nome da parte executada, por 

meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 835, inciso I, c.c. o art. 

854, ambos do NCPC.Proceda-se à restrição judicial por meio do 

BACENJUD.Cumprida tais determinações, se infrutífera, intime-se a parte 

exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte 

executada da realização da penhora, fazendo constar no mandado que no 

prazo legal poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC). 

Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36530 Nr: 234-40.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilma Santos Morais - 

OAB:3360-TO

 Ante o exposto, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 
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dinheiro no montante da execução em tela, depositada em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras em nome da parte executada, por 

meio do sistema BACENJUD, nos termos do art. 835, inciso I, c.c. o art. 

854, ambos do NCPC.Proceda-se à restrição judicial por meio do 

BACENJUD.Cumprida tais determinações, se infrutífera, intime-se a parte 

exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte 

executada da realização da penhora, fazendo constar no mandado que no 

prazo legal poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC). 

Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61321 Nr: 1091-42.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS ROBERTO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON VINÍCIUS OLIVEIRA 

DA SILVA - OAB:22155/O

 Vistos.

Defiro o pleito da parte ré de Ref: 27, REDESIGNO para o DIA 13 DE 

NOVEMBRO DE 2018, às 10H00, a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56118 Nr: 873-48.2017.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré, citada por edital, deixou 

decorrer o prazo sem apresentar contestação, razão pela qual DECRETO 

SUA REVELIA. Porém, deixo de aplicar-lhes os efeitos decorrentes, em 

virtude de se tratar de direito indisponível, nos termos do art. 344 c.c. o 

art. 345, inciso II, do NCPC.

Assim, em observância ao art. 72, inciso II, do referido diploma legislativo, 

nomeio como curador(a) especial do polo passivo o(a) nobre causídico(a) 

Dr(a). CILSO PEREIRA DOS SANTOS - OAB/MT 20.430/O, cuja verba 

honorária será fixada ao final do processo.

 Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, bem como para que apresente defesa em favor da parte 

requerida, no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Em seguida, Intime-se a parte autora para manifestação no prazo legal.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Proceda a zelosa Secretaria Judicial com a atualização do endereço da 

parte autora, devendo observar o comprovante acostado à Ref: 86.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60643 Nr: 719-93.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019, às 14H00, a audiência 

anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33631 Nr: 579-45.2007.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDO PEREIRA DA CUNHA, MANUEL 

PENAS CASAS, SEBASTIÃO DANIEL DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a penhora de bens móveis, especialmente 

veículos com respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os dados do 

automotor, inserindo ainda restrição de transferência, licenciamento e 

circulação, depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD. Cumprida 

tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Se 

positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC). Apresentados os 

embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para se manifestar em 

igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, igualmente, 

certifique-se.Outrossim, proceda-se com as devidas retificações junto ao 

sistema processual de dados APOLO e capa dos autos para fazer 

constar como patronos do polo ativo da lide os advogados Renato Chagas 

Correa da Silva, OAB/MG 8.184-A e Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins, OAB/MT 13.994-A, os quais deverão receber exclusivamente as 

publicações e intimações do feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47478 Nr: 597-22.2014.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MANOEL DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

 Acolho o pleito ministerial à fl. 91/92.

 DESIGNO audiência de justificação para o DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018, 

ÀS 09H30.

 Intime-se pessoalmente o autor do fato.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32224 Nr: 79-13.2006.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PINTO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL PENAS CASAS & CIA. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Maciel - 

OAB:5983/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 Ante o exposto, DEFIRO:a) O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro no montante da execução em tela, depositada em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras em nome do(a) executado(a), por 

meio do sistema BACEN/JUD;b) a penhora de bens móveis, especialmente 

veículos com respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os dados do 

automotor, inserindo ainda restrição de transferência, licenciamento e 

circulação, depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD. Cumprida 

tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Se 

positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 
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poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC). Apresentados os 

embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para se manifestar em 

igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, igualmente, 

certifique-se.Havendo pedidos de citação dos demais executados, por 

Oficial de Justiça ou por envio de correspondência com aviso de 

recebimento, desde já os DEFIRO, devendo a Secretaria Judicial cumprir 

na forma requerida.DEFIRO ainda eventuais pedidos para expedição de 

ofício à Receita Federal para acesso às cópias das últimas declarações 

de imposto de renda da parte executada, desde que sejam realizadas por 

meio eletrônico via INFOJUD. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56118 Nr: 873-48.2017.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Vistos.

Considerando a portaria nº 659/2017 que decreta ponto facultativo no 

âmbito do Poder Judiciário no dia 01/11/2017, REDESIGNO para o dia 31 DE 

JANEIRO DE 2018, às 09H30, a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35890 Nr: 376-78.2010.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 4936

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMUALDO ARAUJO DA SILVA, Cpf: 

05429458945, Rg: 9.820.468-7, Filiação: José da Silva e Maria Antunes da 

Silva, data de nascimento: 03/05/1973, brasileiro(a), natural de Pato 

Branco-PR, convivente, caseiro, Telefone 9906 6531. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu ROMUALDO ARAÚJO DA SILVA, já qualificado nos 

autos nas sanções do artigo 217-A, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, 

em relação a vítima Danielle José dos Santos Escalabeli.DA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA:A pena cominada para cada delito previsto 

no artigo 217-A, é a reclusão, de 08 (oito) anos a 15 (quinze) anos de 

reclusão. A culpabilidade do réu é normal à espécie nada tendo a se 

valorar. O réu não registra antecedentes criminais.Quanto a sua conduta 

social e personalidade, não há elementos para descortinar, diante da 

inexistência de aferição especializada. No tocante aos motivos do crime 

não lhe favorecem, pois pretendeu satisfazer sua lascívia por meio de 

atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados contra menor de 

14 (quatorze) anos, todavia são inerentes ao tipo penal.As circunstâncias 

e consequências de igual forma são inerentes ao tipo penal.O 

comportamento da vítima, não há como se aferir o comportamento da 

vítima, pois, esta é a própria sociedade.Analisando, pois, o conjunto das 

circunstâncias judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação do 

crime e, notadamente a ressocialização da implicada, a pena-base deve 

ser fixada, 08 (oito) anos de reclusão.Na segunda fase da dosimetria, não 

vislumbra-se circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual 

mantenho a pena no patamar acima delineado.Indo à terceira fase de 

fixação da pena, encontra-se presente a causa de diminuição de pena 

prevista no artigo 14, II, do Código Penal (tentativa), diminuo a pena 

anteriormente dosada em seu patamar de 1/3 (um terço), passando a 

dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, inexistindo 

causas de aumento de pena, torno a pena DEFINITIVA em 05 (cinco) anos 

e 04 (quatro) meses de reclusão.Fixo-lhe o regime SEMIABERTO para o 

início de cumprimento da pena, com base no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código 

Penal.Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos dos 

condenados, enquanto durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, 

CF). OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre as 

suspensões ventiladas (item 7.16.3 da CNGC).Também após o trânsito em 

julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de Execuções 

Penais desta Comarca (itens 7.16.1 e 7.16.1.1 da CNGC).Após 

EXPEÇA-SE a Guia de Recolhimento para a formação do Processo 

Executivo, procedendo-se as anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Após tudo 

cumprido e, uma vez expedidas todas as determinações constates da 

presente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Nova 

Canaã do Norte, 27 de novembro de 2015.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 28 de agosto de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-41.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS RODRIGUES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

THADEU KUFFEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010071-41.2015.8.11.0090. REQUERENTE: THADEU KUFFEL REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte autora não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 - O Juiz 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, 

LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de 

presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 
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ENCONTRO – CUIABÁ).” Assim, intime-a, por meio de seu advogado ou 

pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

alegado, acostando aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, 

CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, deverá a parte autora recolher o preparo recursal no prazo 

acima assinalado, incluindo-se as custas e despesas processuais 

dispensadas no primeiro grau de jurisdição, na determinação do parágrafo 

único do art. 54 da Lei 9.099/95. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará na deserção do recurso 

inominado (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, certifique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 28 de 

agosto de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60600 Nr: 433-25.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Jesus, Janielle Fernandes dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 60600 - Autos n. 433-25.2012.811. 0091. DECISÃO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de resilição de contrato verbal de permuta c/c danos 

morais. A requerente se diz analfabeta e outorgou procuração ao 

causídico por instrumento particular. Nestas circunstâncias, sabe-se que 

o analfabeto é plenamente capaz para a vida civil, contudo para a prática 

de determinados atos ele está sujeito a obedecer a certas formalidades. 

Isso significa que para que um documento firmado por uma pessoa 

analfabeta tenha validade é necessário que tenha sido firmado por meio 

de instrumento público, o que implica na presença obrigatória da parte 

perante o tabelião de cartório devidamente registrado. Dessa forma, 

converto o julgamento em diligência e determino que o demandado 

promova a regularização processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de nulidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 27 de agosto de 2018. Bruno César Singulani França Juiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75880 Nr: 253-96.2018.811.0091

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VP, MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75880 – Autos n. 253-96.2018.811.0101

Vistos, etc.

Intime-se a requerente para se manifestar quanto a certidão de fl. 24 no 

prazo de 15 dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69676 Nr: 335-98.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gabriel Bueno Schmitt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): New Holland Consórcio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69676 - Autos n. 335-98.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos etc.

Face ao que agora se tem nos autos, faculto às partes que especifiquem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

indicando a necessidade e pertinência.

 Caso requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde já, prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento 

antecipado da lide.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32639 Nr: 13-30.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Fortes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 17259 - Autos n. 13-30.2006.811.0091 DECISÃO Vistos etc. O 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou RAIMUNDO 
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FORTES CARVALHO, como incurso nas penas do art. 121, §2º, inc. I e IV, 

do Código Penal. No caso, tenho que as qualificadoras articuladas na 

exordial devem ser reservadas e submetidas à apreciação do Conselho 

de Sentença, onde se permite amplo debate e profunda valoração das 

provas, vez que não refutadas pelo conjunto probatório. Ademais, neste 

estágio processual somente as qualificadoras manifestamente 

improcedentes podem ser afastadas. Assim, ante a inexistência de 

dúvidas dúvida razoável e fundada sobre os fatos apresentados, capaz 

de ensejar a impronúncia do acusado, eventual presença de causa de 

excludente de ilicitude deverá ser levada à apreciação do E. Tribunal do 

Júri, devendo prevalecer, neste momento, o princípio do in dúbio pro 

societate. Dessa forma, nos termos do no art. 413 do Código de Processo 

Penal, pronuncio RAIMUNDO FORTES CARVALHO, como incurso nas 

penas do art. 121, §2º, inc. I e IV, do Código Penal. Transitada em julgado a 

presente decisão de pronúncia, cumpra-se a regra do art. 421 do Código 

de Processo Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova 

Monte Verde/MT, 24 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65252 Nr: 1158-43.2014.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdLTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 Código 65252 - Autos n. 1158-43.2014.811.0091 Vistos, etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos às fls. 47/48 pelo Gonçalo Rodrigues 

contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, visando a 

modificação da parte dispositiva em razão da omissão quanto à fixação de 

honorários ao advogado dativo nomeado. Do exposto, nos termos do 

artigo 494, inciso II, do Código de Processo Civil, ACOLHO os embargos de 

declaração interpostos para, reconhecer a omissão apontada na sentença 

embargada, para fazer constar, em seu dispositivo, a seguinte redação: 

“CONDENO o Estado do Mato Grosso/MT ao pagamento dos honorários 

advocatícios devidos ao advogado atuante do feito, na seguinte forma: Ao 

advogado Vítor Rondon Borges de Campos – OAB/MT n. 13.142 nomeado 

como curador especial para defender os interesses da parte ré, por estar 

em local incerto e não sabido e ante a inexistência de Defensoria Pública 

nesta comarca, FIXO o valor dos honorários advocatícios devidos à 

profissional em 04 (quatro) URHs, R$ 1.793,01 (um mil e setecentos e 

noventa e três reais e um centavo) conforme art. 303 CNGC.”. Esta 

decisão deve ser considerada como parte integrante da sentença de fls. 

42/46, persistindo no mais como está lançada. Por fim, cumpra-se 

integralmente a sentença, observando-se as correções da omissão nos 

presentes embargos. Expeça-se a certidão de honorário em favor do 

advogado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 24 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 31722 Nr: 307-19.2005.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Aparecido Otenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Antunes de Araújo - 

OAB:16332, Lana Mara Bueno Ferreira Oliveira - OAB:8828/MT, 

Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Código 31722 – Autos n. 307-19.2005.811.0091

Vistos, etc.

Inicialmente, proceda a Secretaria com a alteração da classe processual 

para cumprimento de sentença.

No mais, à vista da certidão retro, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 dias.

Não havendo manifestação, certifique-se e intime-se a parte autora 

pessoalmente para, no prazo de 05 dias, manifestar interesse no feito, 

sob pena de extinção.

Com o decurso de prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 28 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70992 Nr: 1182-03.2016.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Cristina dos Reis Porfilio, Gilberto Cesar dos Reis, 

João Marcio dos Reis, Maria Fernandes Lopes dos Reis, Edna Clara dos 

Reis Nochelli, Edson Marcos dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Naviel do Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70992 - Autos n. 1182-03.2016.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para comprovar que o de cujus não deixou 

dependentes junto à Previdência Social, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção.

Com a juntada, abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no 

prazo de 30 dias.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e retorno os 

autos à conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32847 Nr: 219-44.2006.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Correia de Santana, Roberto de Salles Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Finger, Iracema Godoy de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7199

 Código 32847 - Autos n. 219-44.2006.811.0091DespachoVistos, etc.Em 

08/08/2016 houve despacho do juízo determinando a juntada de 

documento apontado pelo Sistema Apolo (fls. 427) e a remessa dos autos 

à conclusão para análise dos pleitos do exequente.Nesse ínterim, o 

exequente peticionou requerendo a penhora de imóveis (fls. 428/431).Em 

razão do ofício nº 32487, que acompanha o despacho de fls. 432, foi 

deferido o pedido de penhora no rosto dos autos do crédito sobre o 

crédito do exequente nestes autos.Na sequência, o exequente, 

certamente por um lapso, tomou como sendo deste juízo a decisão de fls. 

438, proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo 

Grande/MS, manifestando, inclusive, a sua irresignação com a 

determinação de tramitação em apenso do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, entre outros pedidos.Pelo executado não houve 

a oposição de embargos à execução, ao passo que não há notícias do 

adimplemento da obrigação.Dessa forma, intime-se o exequente para 

trazer aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, porquanto a penhora recairá sobre tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e 

dos honorários advocatícios.Tendo o autor atendido a determinação do 

parágrafo anterior, proceda à execução forçada, expedindo-se o 

mandado de penhora e avaliação quanto aos imóveis apontados às fls. 

428/431, em nome dos devedores.Por fim, noto que o exequente, em 

petição datada de 13/02/2016 trouxe os autos o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica de fls. (340/353) juntando a 

documentação de fls. 354/426, o qual não foi objeto de análise pelo juízo. 
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Anote-se que, havendo necessidade, o pedido será analisado após 

regular intimação do executado quanto ao cumprimento da penhora sobre 

os imóveis, já que poderá complementar a penhora ou substituí-la por bem 

que faça frente à dívida. Tudo cumprido, retornem conclusos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 27 de agosto de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63212 Nr: 1232-34.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camargo Vaccaro & Cia LTDA, Aparecido Vaccaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Multilit Fibrocimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CAROLINA NIGG - 

OAB:32.376 PR

 Código 63212 – Autos n. 1232-34.2013.811.0091

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de apelação consoante fls. 115/119.

 Com efeito, deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a sentença 

por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 485, § 7º, do CPC.

Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

Remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto, com as nossas 

homenagens.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nova Monte Verde/MT, 27 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73450 Nr: 916-79.2017.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TWM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Código 73450 - Autos n. 916-79.2017.811.0091. SENTENÇA Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação de Divórcio Direto proposto por Suenir 

Muller Martin em face de Teomar Walter Martin, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 226, § 

6º da Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda 

Constitucional nº 66/2010, DECRETO O DIVÓRCIO DAS PARTES, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial, ressalvados os direitos de 

terceiros, devendo a requerente voltar a usar o nome de solteira SUNIR 

MARONN MÜLLER. Via de consequência, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao Cartório de 

Registro civil competente para a devida averbação. Condeno o requerido 

ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, na forma do § 8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Monte Verde/MT, 27 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69764 Nr: 399-11.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Xavier Mengarde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 69764 – Autos n. 399-11.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, nomeio o Dr. Thiago Alves de 

Souza Melo, inscrito na OAB/MT sob o nº 13.964, para patrocinar os 

interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66841 Nr: 320-66.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dormande Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66841 - Autos n. 320-66.2015.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária - Aposentadoria Rural por Idade ajuizada 

por DORMANDE FERREIRA DOS SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO exordial. Isento do pagamento de custas e 

honorários por ser beneficiário da justiça gratuita. Intime-se a parte autora 

e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 16 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65047 Nr: 976-57.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Orlando da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO exordial.Isento do pagamento de custas e 

honorários por ser beneficiário da justiça gratuita.Intime-se a parte autora 

e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os 

autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 16 de agosto de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 73237 Nr: 789-44.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Caterpillar S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGO Topografia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Carlos Carvalho 

Waldemar - OAB:SP 124.436, Rodrigo Moreno de Oliveira - OAB:SP 

199.104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73237 - Autos n. 789-44.2017.811.0091.

 Despacho

Vistos etc.

Cumpra-se conforme determinado às fls.36, intimando-se a instituição 

financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 

48 (quarenta e oito) horas.

Outrossim, nos termos do art. 636 da CNGC, comunique-se ao juízo do 

processo originário, via malote digital, acerca da apreensão do veículo. O 

malote digital será acompanhado das seguintes peças: despacho, certidão 

do oficial e informações do local onde está depositado o objeto.

 Anote-se que qualquer sorte de questionamento acerca da decisão 

deverá ser feito no juízo do processo originário (637 da CNGC).

 Tudo cumprido, arquive-se os autos com baixa definitiva.

 Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 28 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65615 Nr: 1461-57.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Melo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65615 - Autos n. 1461-57.2014.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária - Aposentadoria Rural por Idade com 

Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por MARIA APARECIDA DE 

MELO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, para: a) Condenar o Instituto Nacional do Seguro 

Social INSS a conceder a aposentadoria rural por idade nos termos dos 

artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 à Sr.ª MARIA APARECIDA DE MELO DA 

SILVA, na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido 

desde a data do requerimento administrativo em 14/07/2014 (fls. 13/14). b) 

Condenar o réu, ainda, a efetuar o pagamento dos valores retroativos 

desde a DIB, observada a prescrição quinquenal retroativa à data da 

propositura da ação. c) Declarar a natureza alimentícia das prestações, 

haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da idade avançada do autor, não tem 

condições de exercer atividade laborativa. d) Conceder à requerente 

MARIA APARECIDA DE MELO DA SILVA a TUTELA DE URGÊNCIA, 

DETERMINANDO a implementação do benefício no prazo de 60 (sessenta) 

dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais). Com efeito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. . Nova 

Monte Verde/MT, 16 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76817 Nr: 847-13.2018.811.0091

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineia de Oliveira Corsetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Excelentíssimo Senhor Prefeito de Nova 

Bandeirantes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76817 - Autos n. 847-13.2018.811.0091 SENTENÇA Vistos etc. 

Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por 

LUCINEIA DE OLIVEIRA CORSETTI contra ato praticado pelo PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES-MT, todos devidamente qualificados 

nos autos, alegando, em síntese que a impetrada se submeteu à concurso 

público para provimento de vagas concorrendo ao cargo de Técnico de 

Enfermagem, conforme disposições contidas no edital nº 001/2016. Com 

efeito, conforme a documentação juntada aos autos, noto que houve a 

perda superveniente do interesse de agir, porquanto a impetrante informa 

ter sido empossada no cargo, por meio de ato da administração pública 

(fls. 64). Inexiste, portanto, necessidade ou mesmo interesse jurídico do 

impetrante na provocação do Juízo através de ação mandamental 

autônoma. Desta feita, diante do exposto, com fundamento nos artigos 316 

e 330, inciso III, ambos do Novo Código de Processo Civil e no artigo 10, da 

Lei 12.016/2009, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente mandado de segurança. Não há que 

se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos 

termos do disposto no artigo 25, da Lei nº 12.030/09. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

comunicações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 13 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67489 Nr: 733-79.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Código 67489 - Autos n. 733-79.2015.811.0091 SENTENÇA Vistos etc. O 

Ministério Público, na data de 15 de março de 2015, no uso de suas 

atribuições legais e constitucionais, lastreado em Inquérito Policial, 

apresentou denúncia contra CLEBER DA ROCHA, qualificado na peça 

inicial, como incurso no artigo art. 155, caput, c/c art. 61, inc. II, "h", ambos 

do Código Penal e com arrimo nos fatos que seguem (fls. 03/05). Ante o 

exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE A AÇÃO, em razão da atipicidade, e ABSOLVO o réu 

CLEBER DA ROCHA, qualificado nos autos, por incurso no artigo art. 155, 

caput, c/c art. 61, inc. II, "h", ambos do Código Penal, com fundamento no 

artigo 386, inc. III do Código de Processo Penal. Fixo honorários em favor 

da advogada Dra. Jully Franciele Ruelis, inscrito (a) na OAB/MT sob o nº 

18.164, o valor de 9 URH (R$ 8.068,56) – Tabela de Honorários da 

OAB/MT, devendo ser suportado pelo Estado de Mato Grosso. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Nova Monte Verde, 16 de agosto de 

2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65446 Nr: 1310-91.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Código 65446 – Autos n. 1310-91.2014.811.0091 Autor: Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso Réu: Arlindo Alves da Costa SENTENÇA Vistos 

e examinados. Trata-se de ação penal pública em que o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor 

de ARLINDO ALVES DA COSTA vulgo “GAGUINHO”, já qualificado nos 

autos, como incurso na sanção prevista no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 

c/c art. 19 do Decreto n. 3.665/2000 e com arrimo nos fatos que seguem 

(fls. 04/06): ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o 

acusado ARLINDO ALVES DA COSTA, já qualificado nos autos, dando-o 

como incurso no artigo 16 da Lei n. 10.826/03. Indo à terceira fase de 
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fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de aumento, ou de 

diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena DEFINITIVA em 3 (três) 

anos de reclusão e 10 dias-multa, adotando como valor do dia-multa 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o qual deverá 

ser atualizado monetariamente. Fixo o regime ABERTO para início do 

cumprimento de pena, com base no artigo 33, § 2º, alínea “C”, c/c § º3 do 

mesmo artigo, todos do Código Penal. Em atenção ao art. 44, § 2º, do 

Código Penal, e entendendo ser a aplicação da medida socialmente 

adequada, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas 

de direito, cuja espécie, forma de cumprimento e fiscalização caberá ao 

juízo da execução penal, nos termos do art. 66, inciso V, alínea “a”, da Lei 

de Execução Penal. Deixo de promover a suspensão da pena, de que trata 

o art. 77 e seguintes do Código Penal, haja vista que a pena foi substituída 

por duas restritivas de direito. Considerando que o acusado permaneceu 

solto durante a instrução processual, bem como a pena imposta, concedo 

o direito de apelar em liberdade. Transitada em julgado, procedam-se as 

comunicações necessárias, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 23 de agosto 

de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65128 Nr: 1047-59.2014.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 Código 65128 - Autos n. 1047-59.2014.811.0091 Vistos, etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos às fls. 41/42 por Adilson Alves de 

Araújo contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, visando a 

modificação da parte dispositiva em razão da omissão quanto à fixação de 

honorários ao advogado dativo nomeado. Do exposto, nos termos do 

artigo 494, inciso II, do Código de Processo Civil, ACOLHO os embargos de 

declaração interpostos para, reconhecer a omissão apontada na sentença 

embargada, para fazer constar, em seu dispositivo, a seguinte redação: 

“CONDENO o Estado do Mato Grosso/MT ao pagamento dos honorários 

advocatícios devidos ao advogado atuante do feito, na seguinte forma: Ao 

advogado Vítor Rondon Borges de Campos – OAB/MT n. 13.142 nomeado 

como curador especial para defender os interesses da parte ré, por estar 

em local incerto e não sabido e ante a inexistência de Defensoria Pública 

nesta comarca, FIXO o valor dos honorários advocatícios devidos à 

profissional em 04 (quatro) URHs, R$ 3.338,88 (três mil trezentos e trinta e 

oito reais e oitenta e oito centavos) conforme art. 303 CNGC. À advogada 

Shirlene Benites – OAB/MT n. 16.211 em razão de sua nomeação para 

defender os interesses da parte autora, por ser ela pobre na forma da lei 

e ante a inexistência de Defensoria Pública nesta comarca, FIXO o valor 

dos honorários advocatícios devidos à profissional em 05 (cinco) URHs, 

R$ 4.173,60 (quatro mil cento e setenta e três reais e sessenta centavos) 

conforme art. 303 CNGC.”. Esta decisão deve ser considerada como parte 

integrante da sentença de fls. 38/40, persistindo no mais como está 

lançada. Por fim, cumpra-se integralmente a sentença, observando-se as 

correções da omissão nos presentes embargos. Expeça-se a certidão de 

honorário em favor do advogado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 27 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71294 Nr: 1392-54.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Segantini de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetonio Paz - 

OAB:5203-B/MT

 Código 71294 – Autos n. 1392-54.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, nomeio o Suetônio Paz, 

inscrito na OAB/MT sob o nº 5.203-B, para patrocinar os interesses do 

acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36356 Nr: 811-20.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Inocêncio Ulchak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Bela Fronte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36356 – Autos n. 811-20.2008.811.0091

Vistos, etc.

Chamo feito à ordem.

Considerando que o protocolo da petição de fls. 41 é anterior à sentença 

que extinguiu o processo sem resolução de mérito, e que por culpa da 

administração da justiça não houve juntada dos documentos em tempo, 

bem como que este juízo não fixou prazo ao determinar a intimação do 

exequente para atualizar o débito, mas o exequente o fez em prazo 

razoável, em analogia ao § 7º, do art. 485, do CPC, chamo o feito à ordem 

para retratar-se da sentença de fls. 39/40 e torna-la sem efeito.

 No mais, diante da atualização do débito, intime-se o exequente para 

comprovar que o devedor exerce a posse do veículo descrito à fl. 35, no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61830 Nr: 293-64.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniely Martins de 

Vasconcelos - OAB:21617 MT, Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304, MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - OAB:21143/O, SILVANA 

CARVALHO DA GRAÇA - OAB:24004/O

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

APRESENTE AS SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51954 Nr: 33-89.2014.811.0107

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDI KASBURG DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Stieven Pinho Bedin - 

OAB:9.433/MT, Arley Gomes Gonçalves - OAB:12192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao valor da causa, 

para efeito de fazer constar como valor de R$ 857.280,80, (oitocentos e 

oitenta e sete mil duzentos e oitenta reais com oitenta centavos).Custas do 

incidente pelo sucumbente.Certificado o trânsito em julgado, baixas e 

arquivamento, certificando-se no feito principal.Proceda-se ao cálculo da 

diferença de custas e intime-se a parte impugnada/autora para 

complementação do pagamento, em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33501 Nr: 670-45.2011.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDI KASBURG DA SILVA, Olavo Demari Webber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, RENATO 

LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9433-MT, Arley Gomes Gonçalves - OAB:12192

 Ante ao exposto, resolvo o mérito da presente demanda com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do NCPC e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

aduzida na petição inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º, NCPC.Havendo recurso de apelação, 

certifique-se e intime-se parte adversa para contrarrazões, e, após, 

remetam os autos ao E. Tribunal para recebimento e 

processamento.Preclusa a via recursal e nada sendo requerido no prazo 

de 15 dias, ao arquivo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51287 Nr: 632-62.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON FERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO KASSNER - 

OAB:18921/MT, DIOGO LUIZ BIONDO - OAB:OAB/MT 11.973, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825/MT

 Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de AIRTON FERLIN, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial. Nesta solenidade, as partes 

propuseram acordo. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, verifico que os litigantes efetuaram composição 

amigável, visando colocar fim ao litígio de maneira consensual. Pois bem. 

Constata-se que o acordo em tela foi livremente pactuado. Em razão disso, 

a homologação da avença é medida que se impõe. Deste modo, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado entre as partes, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo este parte integrante da 

sentença, em consequência, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. A 

parte requerida, via fica devidamente intimada, para cumprimento da 

obrigação assumida no prazo assinalado. Após, cumprida a obrigação, 

vista ao MPE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67304 Nr: 487-30.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDO ARALDO SCHULKE, Amarildo Antonio 

Maraskim, ROSEMERI MARASKIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60819 Nr: 901-24.2010.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ARCURI - ESPÓLIO, TRINDADE DEL ROSAL 

ARCURI, ESPÓLIO DE ANTONIA LOPES ARCURI, ZILENE ARCURI 

DOMINGUES, ZILDA ARCURI ANTONIAZZI, JOAO ARCURI LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ZIBETTI, DEONE MARIA ZIBETTI, ADEMIR 

ZIBETTI, NEUZA DE OLIVEIRA ZIBETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA INES VILLA MOREIRA - 

OAB:65749/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTE A SUA CONTRARRAZÃO AO RECURSO DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66783 Nr: 268-17.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA PEREIRA DO NASCIMENTO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75882 Nr: 569-35.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeovane Peixoto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos da fundamentação, conheço os embargos 

de declaração e no mérito os REJEITO, visto que ausentes os requisitos do 

art. 382 do Código de Processo Penal, mantendo a sentença de fls. 

305/308,verso, inalterada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

CUMPRA-SE.Em seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

prossiga-se com o integral cumprimento das determinações exaradas em 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78185 Nr: 1038-47.2017.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediulamar Barbosa
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração em relação à sentença (fl.156/158), 

pelo acusado EDIULAMAR BARBOSA.

Os fatos ocorreram em 13 de novembro de 2017 e o réu permaneceu 

preso até o dia 10 de fevereiro de 2018, em virtude da conversão da sua 

prisão em flagrante em prisão preventiva.

A denúncia foi oferecida em 24 de novembro de 2017 e recebida em 27 de 

novembro de 2017 (fl. 85-85,verso).

Foi prolatada sentença condenatória em 13 de março de 2018 (fls. 

156/158).

Da sentença, o réu apresentou embargos de declaração pugnando a 

extinção da punibilidade do réu em virtude de não ter sido realizada a 

detração penal do tempo em que permaneceu em cárcere.

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

A pretensão tem procedência, visto que, nos termos do artigo 42 do 

Código Penal, o prazo efetivo da prisão provisória do acusado será 

computado em seu favor na sentença condenatória com pena privativa de 

liberdade. In verbis:

Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de 

segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de 

prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos 

referidos no artigo anterior.

Desta forma, a sentença de fls. 156/158 foi omissa ao não apresentar a 

detração penal em favor do acusado, devendo ser sanada tal omissão.

Pelos fundamentos expostos, ACOLHO os presentes embargos e supro a 

omissão na parte dispositiva da sentença acrescentando, após a terceira 

etapa do cálculo da pena:

“DA DETRAÇÃO

 O acusado foi preso em flagrante na data de 13.11.2017 (fls. 08) e foi 

solto em 10.02.2018(fl.161) ante a revogação de sua prisão, perfazendo o 

total de 90 dias. Assim, considerando a pena aplicada de 03 (três) meses 

de detenção, observa-se que a pena já foi devidamente cumprida.

Posto isso, DECLARO extinta a punibilidade do acusado EDIULAMAR 

BARBOSA pelo cumprimento da pena imposta.”

Ciência ao Ministério Público.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Em seguida, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010086-88.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRZA ANTONIA DA SILVA (EXECUTADO)

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 28 de agosto de 

2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-82.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO (ADVOGADO(A))

LAYSON BRUNO ALVES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 01/10/2018 Hora: 09:15 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000. 

Novo São Joaquim, 23 de agosto de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-88.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRZA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010086-88.2017.8.11.0106 REQUERENTE: MAIRZA ANTONIA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, nos termos 

do art. 355, inciso I, do CPC, não sendo necessária a produção de outras 

provas. Ainda, deve ser privilegiado o princípio da primazia do julgamento 

de mérito positivado no art. 4º do Código de Processo Civil, o qual 

determina que, havendo condições para que o processo seja julgado no 

mérito esta solução deve afastar outras que culminem em sentença 

terminativa. Passo ao exame do mérito. Pleiteia, a autora, indenização por 

danos morais em razão da inserção de seu nome em órgão de restrição 

de crédito realizada pela ré, argumentando que não mantém relação 

jurídica com a mesma ou contraiu dívida que justifique sua negativação. A 

ré, por sua vez, alega que a autora contratou consigo a prestação dos 

serviços que geraram a cobrança, juntando aos autos cópia da proposta 

de emissão de cartão assinada pela própria autora (ID 8169512). Inclusive, 

há nos autos faturas referentes ao cartão de crédito devidamente 

quitadas, evidenciando a efetiva contratação e uso dos serviços pela 

parte autora. Analisado o processo e os documentos a ele acostados 

verifico que a ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e 

comprovou que o débito que deu ensejo à anotação dos dados da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito são provenientes de serviços de fato 

contratados, inexistindo, portanto, razão para declarar a inexistência de 

débito e condenar a ré por danos morais. Neste sentido: Ação Declaratória 

de Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pela autora inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012). Quanto à 

alegação de que a comparação demanda perícia grafotécnica, o que 

afastaria a competência do juizado especial por caracterizar complexidade 

da causa, tem-se por totalmente descabida. Isso porque basta uma análise 

superficial das assinaturas da autora que constam dos autos: instrumento 

de procuração e cópia dos documentos pessoais para se constatar que 

coincidem em todos seus elementos com aquela lançada nos contratos. 

Não bastasse, há comprovação nos autos de que a autora efetivamente 

utilizou os serviços do cartão em benefício próprio, inclusive com o 

pagamento de diversas faturas mensais. Tal análise deve ser feita sob o 

paradigma de julgamento estabelecido nos arts. 5º e 6º da Lei 9.099/95, os 

quais assim dispõem: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para 

determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar 

especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Por 

último, no caso em debate, denota-se que a autora tenta se eximir de suas 
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obrigações e tenta induzir em erro este juízo alterando a verdade dos 

fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do 

Novo Código de Processo Civil. Isso porque veicula demanda temerária, 

buscando ludibriar o juízo e valer-se da defesa por vezes precária de 

empresas que litigam “em massa” para obter enriquecimento sem causa, 

utilizando-se do processo como meio de buscar lucro fácil, em postura 

reprovável que prejudica o funcionamento do já abarrotado sistema 

jurisdicional e gera despesas à parte ré com graves repercussões 

econômicas. Com esta conduta incide na previsão do art. 80 incisos II, III e 

V do Código de Processo Civil. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃOCIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013); APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS 

ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)?. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELO 

JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pela parte autora. 

OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora à pena de litigância de má-fé no 

valor de 5% do valor corrigido da causa, a ser revertida em favor da ré, 

na forma do artigo 80, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, OPINO PELA CONDENAÇÃO da autora na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 10% do valor da causa, levando-se em conta 

os critérios do art. 85, do Novo Código de Processo Civil. OPINO PELO 

INDEFERIMENTO do pedido de justiça gratuita, pois, não há nos autos 

qualquer elemento que justifique a concessão deste benefício, o qual, 

diga-se, deve ser exceção e não regra. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. CUMPRA-SE. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Sérgio 

Tsutomu Yamamoto Junior Juiz Leigo Vistos. Após análise do processo e 

dos fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as 

sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para 

que produza seus regulares efeitos legais. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66595 Nr: 791-70.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Rocha dos Santos 

- OAB:12692-B

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV combinado com o 

artigo 109 e combinados com o artigo 114, inciso II, todos do Código Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao acusado, no que tange 

ao delito constante nesses autos, em razão da prescrição da pretensão 

punitiva e, por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO.Sem 

custas.Publique-se. Intime-se, sendo o acusado por edital, visto que a 

CNGC dispensa a intimação pessoal do acusado nos casos em que há 

sentença extintiva da punibilidade e que nesta comarca de Paranaíta não 

há defensor públ ico.Cumpridas as formal idades legais, 

arquivem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81776 Nr: 2053-50.2018.811.0095

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRNEY MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAM LEITE DE OLIVEIRA, Valter 

Cavalheiro De Oliveira, VALDECIR CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, VALMIR 

VANI DE OLIVEIRA, ADEMIR PEREIRA CUNHA, DEMAIS REUS INCERTOS E 

IGNORADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA CAPPELLESSO - 

OAB:12772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manfiestar-se em relação à certidão do cartório distribuidor, a 

fim de que seja recolhida as custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81690 Nr: 2019-75.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdC, HDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] vinte centavos), desde a citação.DEFIRO ainda o requerimento de fl. 

03, item "e". Expeça-se ofício para o empregador do genitor para imediato 

desconto em folha de pagamento da importância arbitrada a título de 

alimentos em favor do menor. Havendo autocomposição, façam os autos 

CONCLUSOS para análise acerca de eventual homologação.Caso não haja 

composição, após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda 

dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 

347 do CPC/2015.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66199 Nr: 575-12.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURILENE DA SIVA PEREIRA, ELIETE ROCHA, 

JOSÉ CARLOS DE LIMA, JOSE GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de arquivamento de Termo Circunstanciado instaurado 

para apurar a prática da contravenção penal de vias de fato.

O Ministério Público, titular da ação penal, em parecer, manifestou-se pelo 

arquivamento dos autos, alegando que não há elementos de prova 

suficientes a permitir a conclusão sobre a materialidade delitiva ou quem 

foi o perpetrador das agressões e, muito menos das circunstâncias em 
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que ocorreram.

Compulsando os autos, denoto que razão assiste ao Ministério Público, 

uma vez que não há prova da materialidade do delito suficiente para 

oferecimento de denúncia e posterior trâmite da ação penal.

Ante o exposto, acolho integralmente a manifestação ministerial e 

determino o ARQUIVAMENTO do presente feito, em razão da ausência de 

elementos suficientes para oferecimento da denúncia pelo Parquet, 

ressalvando-se o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.

Intime-se.

Proceda-se com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70559 Nr: 1667-45.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jotta Participações e Empreedimentos Ltda- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bom Jesus Agropecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acássio Muniz Júnior - 

OAB:8872

 Vistos etc.Trata-se de ação Rescisão Contratual cumulada com Perdas e 

Danos com pedido de tutela de urgência, ingressada por JOTTA 

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, em desfavor de BOM 

JESUS AGROPECUÁRIA LTDA., devidamente qualificados nos autos.A 

decisão proferida em ref. 04 a petição inicial foi recebida, bem como foi 

deferido o pedido de tutela de urgência para determinar o despejo da parte 

requerida do imóvel objeto do contrato em discussão.Regularmente citado 

(ref. 14), a parte requerida apresentou contestação, dentro do prazo (ref. 

15), oportunidade em que postulou a reconsideração do deferimento da 

tutela de urgência deferida, aduzindo que o “fumus boni juris” não está 

comprovado, pois a parte requerida não foi constituída em mora pela 

requerente, posto que as obrigações previstas no contrato estão 

devidamente adimplidas, tão pouco o desvio de finalidade do contrato de 

parceria agrária.Assevera a empresa demandada a impossibilidade da 

decretação do despejo liminar (por falta de pagamento) em sede de tutela 

antecipada; ausência de caução para concessão da tutela; não ter dado à 

demandada oportunidade de purgação da mora.Aduz a requerida que 

utiliza toda a sua extensão de forma mansa e pacífica para o cultivo de 

grãos, tendo o aceite para produção de qualquer cultura; que o requerente 

possui conhecimento do confinamento desde o ano 2004; a empresa 

requerida sempre manteve conduta proba perante a requerente, não tendo 

agido com dolo ou culpa, de sorte que sempre cumpriu com as avenças 

c o n t r a t u a i s . V i e r a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s . E I S  O 

RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60198 Nr: 443-09.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Rosa Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, em atenção ao 

despacho de Ref: 61, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dra. Daniele Luzini dos Reis - 

OAB/MT nº 21712/O, para que defenda os interesses do denunciado, 

devendo apresentar alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42083 Nr: 347-33.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Humberto Correa Badaró

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danillo Henrique Fernandes - 

OAB:9866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal, apresente as Contrarrazões ao Recurso de Apelação apresentados 

em fls 169/vºs/175.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 41161 Nr: 910-61.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12992-MT, Thiago Rodrigues Barbosa - OAB:OAB/MT 

19887-0

 INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DO RÉU, da audiência designada para o dia 14 

de setembro de 2018 às 15:45 na Segunda Vara Criminal de Londrina/PR 

para oitiva da testemunha MATHEUS ROCHA FERREIRA MACEDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71289 Nr: 2022-55.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Mercês Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal do Município de Pedra Preta - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH FALCA 

PAGNO - OAB:9947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 330, 

inciso II, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o processamento da 

petição inicial do presente Mandado de Segurança, ante a falta de 

legitimidade passiva da impetrante, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução do mérito, nos termos artigo 487, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 27 de agosto de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70671 Nr: 1720-26.2018.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Eduardo de Oliveira Limas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Quadrix e Banca Examinadora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 330, 

inciso II, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o processamento da 

petição inicial do presente Mandado de Segurança, ante a falta de 

legitimidade passiva da impetrante, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução do mérito, nos termos artigo 487, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71292 Nr: 2025-10.2018.811.0022
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 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal do Município de Pedra Preta - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH FALCA 

PAGNO - OAB:9947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 330, 

inciso II, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o processamento da 

petição inicial do presente Mandado de Segurança, ante a falta de 

legitimidade passiva da impetrante, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução do mérito, nos termos artigo 487, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59501 Nr: 111-42.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ingrydys Hananda Mingoti - 

OAB:MT 19.871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PROCEDENTE o pedido do autor e condeno o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS a reestabelecer o auxílio-doença e convertê-lo em 

aposentadoria por invalidez ao requerente Elizeu Souza dos Santos, no 

valor de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, conforme artigo 

44, da Lei nº 8.213/91, devido desde a data da cessação do benefício de 

auxílio-doença, qual seja, 26/02/2016, (comunicação de decisão INSS 

anexo aos autos), conforme artigo 43 da Lei nº 8.213/91, (parcelas 

vencidas), e a DIP – data do início de pagamento das parcelas vincendas, 

a partir da data desta sentença.Declaro extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO a requerente Elizeu 

Souza dos Santos, a implementação do benefício no prazo de trinta (30) 

dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O perigo de difícil 

reparação é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da 

irreversibilidade inserta no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada 

ao extremo, sob pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir 

a excelsa missão a que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, 

Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, 

p. 54.778). Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas).Os juros de mora incidem a partir da citação 

válida,..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57744 Nr: 1883-74.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicentina Bruno de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ingrydys Hananda Mingoti - 

OAB:MT 19.871/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria por idade rural a Vicentina 

Bruno de Souza na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data da entrada do requerimento administrativo, 

conforme artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, qual seja, 07 de novembro 

de 2014, (Comunicação de decisão INSS anexo aos autos) (parcelas 

vencidas), e a DIP – data do início de pagamento das parcelas vincendas, 

a partir da data desta sentença.Declaro extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO a requerente Vicentina Bruno 

de Souza, a implementação do benefício no prazo de trinta (30) dias, sob 

pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o 

limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O perigo de difícil reparação é 

evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora a presente 

decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da irreversibilidade inserta 

no § 2º, do artigo 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena 

do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a 

que se destina”. (STJ – 2ª Turma, Resp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar 

Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u. DJU 27.10./97, p. 54.778).Sem 

custas face a gratuidade judiciária. Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Os juros de mora incidem a partir da citação válida,...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61460 Nr: 1044-15.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Verifico que a hipótese dos autos embasa-se na previsão contida no 

artigo 357, inciso V do Código de Processo Civil, dada a impossibilidade de 

conciliação entre as partes fls.49-53. Impõe-se reconhecer que se 

encontram presentes as condições da ação e a regularidade processual, 

de modo que dou o feito por saneado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de outubro de 

2018, às 15h00min, devendo as partes ser intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhadas de suas testemunhas previamente arroladas, ambos 

requerente e requerido, terá o prazo de até 10 (dez) dias antes da data 

designada para audiência, para arrolar suas testemunhas, as quais 

deverão comparecer independente de intimação, ou, caso pretendam, que 

formulem requerimento neste sentido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 12 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70886 Nr: 1826-85.2018.811.0022

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdS, LRdSCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial de guarda e 

alimentos, formulado por Robson Paes da Silva e Luana Rodrigues Dos 
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Santos Cunha Paes, genitores da menor Esther Rodrigues Paes, ambos 

devidamente qualificados.

Os autores alegam possuir uma filha em comum, onde esta permanecerá 

sob a guarda da genitora, ora requerente, sendo assim, requerem pela 

homologação de acordo extrajudicial por meio de sentença, o qual regula o 

direito de visitas, guarda e alimentos da menor.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Pois bem, verifico a necessidade de remessa dos autos ao Ministério 

Público, eis que, a causa versa sobre interesse de menor, sendo assim, 

abra-se vistas ao Ministério Público para que se manifeste quanto ao 

pedido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 08 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68982 Nr: 1075-98.2018.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente não juntou as guias 

de recolhimento das custas processuais, como aduz Certidão do 

Distribuidor de ref. 02, documentos estes, indispensáveis para a 

propositura da presente ação.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias, para juntar aos autos 

os títulos de credito judicial, sob pena de indeferimento da inicial e extinção 

do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 03 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70125 Nr: 1514-12.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdJS, JQRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que os requerentes não juntaram as guias 

de recolhimento das custas processuais ou formularam pedido de justiça 

gratuita.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo aos requerentes o prazo de 15 (quinze) dias, para juntar aos 

autos as guias de recolhimento das taxas e custas processuais, 

juntamente com os devidos comprovantes de pagamento ou formular 

pedido de justiça gratuita nos termos da Lei.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 01 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69922 Nr: 1447-47.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilene Francisca Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Defiro o pedido da assistência judiciária 

gratuita.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 03 

de outubro de 2018, às 10h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para 

comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado de 

advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15948 Nr: 627-43.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibele Silva Prietch - 

OAB:9.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Diante das informações acerca da quitação dos RPVS, intime-se a 

exequente a manifestar no prazo de 05 dias, requerendo o que de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57663 Nr: 1845-62.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidney Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saneamento Básico de Pedra Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Felix Ferreira - 

OAB:OAB/MT 17922-A, Daniel Paulo Maia Teixeira - OAB:4705

 INTIMAÇÃO DO(A)ADVOGADO(A)DA PARTE REQUERIDA, para 

apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de Ref: 46, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59790 Nr: 270-82.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos Gabriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) - OAB:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE REQUERENTE, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, junte aos autos os documentos pessoal (CPF e RG) do 

Requerente José Carlos Gabriel, para cumprimento da sentença Ref: 49 

(restabelecimento do benefício).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41535 Nr: 1282-10.2012.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Borges de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danillo Henrique Fernandes - 

OAB:9866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenada nos termos da sentença de fls. 143/149. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42640 Nr: 892-06.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeronimo Borges Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 75. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins de 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-21.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA (ADVOGADO(A))

EDILANE BRITO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 28 de agosto de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

GABRIELA PEREIRA COSTA - MT0021425A Por determinação do MM. Juiz 

de Direito desta Comarca - nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dra Gabriela Pereira Costa - 

OAB/MT nº 21.425, para promover a defesa da autora, para tanto 

manifestar apresentar impugnação no prazo legal. Processo: 

1000109-21.2018.8.11.0022; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: EDILANE BRITO DE ARAUJO Parte Ré: 

Saneamento Básico de Pedra Preta-MT ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-46.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000032-46.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

2.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JULIO PEREIRA DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): Advogado(a) Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria Srª Amanda Barbara de O. Sodre, patrona da 

requerida, da decisão de ID 13927802, bem como, para que em igual prazo 

cumpra a sentença ID 12107242. PEDRA PRETA, 28 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-64.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DANILO PEREIRA LUZINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

JAQUELINE DE SOUSA PAVAO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 28 de 

agosto de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de sentença exarada nos 

autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. Fica ainda 

informado o número da conta do reclamante para o referido pagamento, ou 

seja Conta Corrente, nº 20.820-5, Agencia 2423-6, Banco do Brasil S/A. 

Processo: 8010139-64.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 2.341,21; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
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Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS DANILO 

PEREIRA LUZINI Parte Ré: REQUERIDO: VIA VAREJO S/A OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

MARCO ANDRE BATISTA AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-62.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

JOAO FAUSTINO NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000061-62.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

11.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE LOPES DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Senhor(a) Advogados: Procedo a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, na qualidade de PATRONOS DAS PARTES do inteiro teor da 

sentença de ID 14880688, do processo acima indicado. PEDRA PRETA, 28 

de agosto de 2018. Atenciosamente, MARCO ANDRE BATISTA AMORIM 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 83499 Nr: 2326-46.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulina Josefa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 83499

DECISÃO

VISTOS,

Considerando que da sentença com resolução de mérito (fls. 93/94), o 

Requerido interpôs tempestivamente recurso de apelação (fls.100/104), e 

que em sede de Pré-manifestação, o Requerido aduz que caso a parte 

Autora concorde que a atualização dos valores atrasados estejam de 

acordo com a literalidade da redação do artigo 1º F da lei 9494/97, este 

desiste do Recurso (fl.100);

Considerando que a parte Autora concorda com o índice de atualização do 

credito exigido pelo Requerido como pressuposto à desistência do 

recurso;

HOMOLOGO o acordo manifesto entre as partes no que tange ao índice de 

atualização monetária a ser utilizado para atualização dos valores 

atrasados, qual seja o constante no artigo 1º F da lei 9494/97.

Sendo assim, CERTIFIQUE a desistência Recursal da parte Ré.

CERTIFIQUE, se já ocorreu o transito em julgado da sentença (fls.93/94).

E, após, em caso positivo, INTIME-SE a parte Autora por seu patrono para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, adotando as 

medidas pertinentes, na forma do art. 485, §1º, incisos III e IV do 

CPC/2015, sob pena de extinção e arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação ou sendo infrutífera intimação, 

CERTIFIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143533 Nr: 5609-04.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Nunes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 143533

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Sobre a manifestação de ref. 33,dê-se vistas a parte autora para 

manifestação.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 30771 Nr: 780-92.2008.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Poconé -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embrace Empresa Brasil Central de Engenharia 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Cantarelli - 

OAB:11964/MT, Luiz Carlos Spadini - OAB:9679, Namir Luiz Brenner 

- OAB:11326, Sadi Gentil - OAB:5404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre de Morais Kafuri - 

OAB:18064/GO, Daniella Grangeiro Ferreira - OAB:30313, Rogerio 

Magalhães de Araujo - OAB:24956/GO, Vinicius Ferreira de Paiva - 

OAB:24441

 Intimação do exequente para, no prazo de cinco dias, requerer o que 

entender de direito, face ao decurso do prazo de suspensão.

Maria Heloisa Micheloni

Analista Judiciário em regime de cooperação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132709 Nr: 979-02.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Gonçalo de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 Código: 132709

DESPACHO

Vistos,

Trata-se de Ação de indenização por danos morais e materiais proposta 

por Benedito Gonçalo de Barros em face de Energisa S/A.

 A ação foi recebida (ref. 4).

 Audiência de conciliação realizada (ref. 15).

 Citado, o requerido apresentou contestação (ref. 16).

 Dito isso, não havendo preliminares a serem analisadas dou o feito por 

saneado.

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 73633 Nr: 2150-04.2011.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Antonio Paes de Proença, Zolma Aparecida 

Correa Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Gonçalo Moraes de Arruda, Evilazio 

Correa de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Pereira dos Santos - 

OAB:2462-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS LAUREMBERG EUBANK 

DE ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 73633

DECISÃO

VISTOS,

 O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Cite-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de que 

promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160504 Nr: 4360-81.2018.811.0028

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferminia Oleria Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 160504

 DECISÃO

Vistos,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho, a fim de demonstrar sua 

remuneração.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetuar o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59653 Nr: 1518-12.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Evangelista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 INTIMANDO a parte Requerente, para contrarrazoar o recurso de 

apelação de ref. 91, apresentado pela parte Requerida - INSS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 32923 Nr: 1300-52.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SALDANHA 

POMPEO CARDOSO - OAB:21046/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 CÓDIGO: 32923

DECISÃO

VISTOS,

Cite-se o executado para, querendo impugnar à execução, no prazo de 30 

(trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160973 Nr: 4560-88.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NB, IBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964, Gustavo Cantarelli - OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:160973

DECISÃO

Vistos em correição,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho, a fim de demonstrar sua 

remuneração.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetuar o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

Ademais, nos termos do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para 

acostar aos autos comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110939 Nr: 1861-32.2015.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louriane Ramos de Souza, AVSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Vital da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Núcleo de Varzea Grande - OAB:

 CÓDIGO: 110939DECISÃOVISTOS,Cuida-se de Ação de alimentos c/c 

guarda e direito de visitas, proposta por ANNELIZE VITAL SOUZA DA 

SILVA representando sua filha menor ANNELIZE VITAL SOUZA DA 

SILVA, em face de ALEX VITAL DA SILVA.Narra a inicial, que a 

requerente manteve um relacionamento amoroso com o requerido da qual 

nasceu a infante.Requer o pagamento de pensão alimentícia, a concessão 

da guarda e a regularização das visitas. Os alimentos provisórios e 

guarda foram deferidos (Ref.6).Citado, o Requerido apresentou 
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contestação, alegando que a genitora da criança não está exercendo a 

guarda de fato, que no momento a criança está sob os cuidados da avó 

materna (ref. 28).O Parecer Ministerial manifestou-se pelo estudo 

psicossocial, saneamento do feito, especificação de provas e designação 

de audiência de instrução e julgamento (ref. 45).Fora realizado Estudo 

Social (ref. 56).Os autos vieram conclusos.Eis o relato 

necessário.Fundamento. Decido.Partes legítimas e representadas.Não há 

questões processuais a serem sanadas.Fixo como pontos controvertidos: 

a) – a verdade e esclarecimento dos fatos, em especial sobre a guarda ; 

Com efeito, dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil que:“Art. 370. 

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito.”No caso, o Ministério Publicou 

pugnou pela especificação e audiência.Ora, é de se observar que, diante 

de todo conteúdo probatório, a produção de prova testemunhal e 

depoimento das partes mostra-se imprescindível, mormente porque, no 

caso, se trata de fatos controversos que dizem respeito a guarda de uma 

menor, onde conforme estudo social ambos os genitores não aparentam 

interesse na responsabilidade de cuidar da filha.Desse modo, reputo como 

necessária a produção da prova testemunhal e oitiva das partes.Designo 

a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 27 de 

novembro de 2018, às 15h00min.INTIME-SE as partes para indicar o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias.CUMPRA-SE na forma dos arts. 

455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 96244 Nr: 511-43.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onilson Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hudson José Ribeiro - 

OAB:150.060/SP

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de Habilitação de Herdeiros nos 

próprios autos, nos termos do artigo 687 e ss do CPC.PROCEDA-SE as 

baixas e anotações necessárias.INTIMEM-SE as partes da presente 

decisão, bem como para requerem o que de direito, se atentando quanto 

ao despacho de ref. 25, para especificação de provas, caso entendam 

necessárias.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 47147 Nr: 1706-39.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Borges dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE AVILA FURIATI - 

OAB:

 CÓDIGO: 47147

DESPACHO

VISTOS,

Verifica-se a ausência do autor na perícia anteriormente designada. 

Considerando os princípios da economia processual, celeridade e 

eficiência, redesigno a perícia médica para o dia 09 de novembro de 2018, 

às 14h30min, a ser realizada nas dependências deste Fórum.

Consigne-se que a ausência do autor à perícia designada acarretará a 

improcedência da ação pela frustração da prova que lhe incumbia fazer 

do fato constitutivo do seu direito, quando da distribuição do respectivo 

ônus.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123410 Nr: 1914-76.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Gonçalo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A/MT,  Roberta  Beatr iz  do Nascimento  - 

OAB:020732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 123410

DESPACHO

VISTOS,

Indefiro o pedido de ref. 42, uma vez que cabe a parte autora realizar as 

devidas buscas de informações, sendo Intime-se o exequente por seu 

patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar e requerer o que 

entender de direito sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art.485, III, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62554 Nr: 2106-19.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Advogado das partes do retorno dos autos e da juntada de fls 

62/103

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117650 Nr: 385-22.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalvina Pereira de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para no prazo legal, regularizar o depósito 

efetuado para a diligência do Sr. Oficial de Justiça - ref. 51, pelo fato de 

ter sido efetuado depósito de custas judiciais, e não como guia de 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143533 Nr: 5609-04.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Nunes Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, para intimar à manifestar acerca da juntada da petição de 

ref. 33, conforme determinado no despacho de ref. 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 49675 Nr: 2367-18.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Erondina Pires de Moraes, Manoel José de Moraes, 

Eulina Pires de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

Procuradora Federal - OAB:13201/MT

 CÓDIGO: 49675

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Pedido de cumprimento de sentença e Habilitação nos Próprios 

Autos formulado pelos herdeiros necessários MANOEL JOSÉ DE MORAES 

e EULINA PIRES DE MORAES, em virtude do falecimento do autor.

Com o pedido juntaram a certidão de óbito do autor, bem como documentos 

hábeis à comprovação da qualidade de herdeiros necessários.

 É o relatório.

Decido.

Segundo o artigo 687, do CPC/2015, a habilitação ocorre quando, por 

falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de 

suceder-lhe no processo.

Tratando-se de pedido de habilitação promovido pelos herdeiros 

necessários, esta proceder-se-á à habilitação nos autos do processo 

principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, 

o processo (artigo 689, do CPC/2015).

Analisando os autos, notadamente os documentos, verifico que restaram 

comprovados os requisitos do artigo 687, do CPC/2015, qual sejam, o óbito 

da autora da ação, e a comprovação da qualidade dos requerentes como 

herdeiros necessários da de cujus.

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido de habilitação nos próprios autos, 

promovida pelos herdeiros necessários, nos termos do artigo 687, do CPC.

Intime-se o impugnado para, querendo, manifestar-se acerca da 

impugnação no prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 34818 Nr: 1740-48.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calixto Fernandes de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio-Procuradora Federal - OAB:1585256

 CÓDIGO: 34818

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Pedido de cumprimento de sentença e Habilitação de 

Herdeiros nos Próprios Autos formulado pelos herdeiros necessários CELI 

BESSA DE ABREU, MAURO BESSA DE ABREU, MARCIEL DE ABREU e 

outros, em virtude do falecimento do autor.

Com o pedido juntaram a certidão de óbito do autor, bem como documentos 

hábeis à comprovação da qualidade de herdeiros necessários (ref. 170).

É o relatório.

Decido.

Segundo o artigo 687, do CPC/2015, a habilitação ocorre quando, por 

falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de 

suceder-lhe no processo.

Tratando-se de pedido de habilitação promovido pelos herdeiros 

necessários, esta proceder-se-á à habilitação nos autos do processo 

principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, 

o processo (artigo 689, do CPC/2015).

Analisando os autos, notadamente os documentos, verifico que restaram 

comprovados os requisitos do artigo 687, do CPC/2015, qual sejam, o óbito 

da autora da ação, e a comprovação da qualidade dos requerentes como 

herdeiros necessários da de cujus.

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido de habilitação nos próprios autos, 

promovida pelos herdeiros necessários, nos termos do artigo 687, do CPC.

Tendo em vista que o feito encontra-se na fase de cumprimento de 

sentença, bem como houve concordância pelo requerido com os cálculos 

apresentados pela autarquia ré, hei por bem homologá-los.

Desse modo, expeçam-se as necessárias RPV’s, com observância aos 

valores acima homologados.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148565 Nr: 8213-35.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Custódio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de Habilitação de Herdeiros nos 

próprios autos, nos termos do artigo 687 e ss do CPC.PROCEDA-SE as 

baixas e anotações necessárias.Considerando que houve o deferimento 

da medida liminar, cumpra-se com a busca e apreensão do bem dado em 

g a r a n t i a ,  c o n f o r m e  p l e i t e a d o  p e l o 

Requerente.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Poconé, ___/___/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 45899 Nr: 1386-86.2009.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdS, MdCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 .Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.Após, certifique-se se necessário e 

façam os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143007 Nr: 5378-74.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Custódio da Silva, Espolio de Jose 

Custódio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 Ante o exposto, considerando que não houve oposição do Requerente, 

que não se manifestou no prazo legal, DEFIRO o pedido de Habilitação de 

Herdeiros nos próprios autos, nos termos do artigo 687 e ss do 

CPC.PROCEDA-SE as baixas e anotações necessárias.INTIMEM-SE as 

partes da presente decisão, bem como para requerem o que de 

direito.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116293 Nr: 70-91.2016.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florinda Martins Marques Guilharvea

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da sentença de ref.21

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 45909 Nr: 1397-18.2009.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Moraes Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530, Romes Julio Tomaz - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 Ante o exposto, reconheço a prescrição arguida nos embargos 

monitórios, e com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTES as pretensões contidas na inicial.CONDENO a parte 

Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123951 Nr: 2097-47.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito , Poupança e Investimento do 

Sudoeste MT/PA - SICREDI SUDOESTE - MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Gonçalo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida de Castro 

Martins. - OAB:7453/MT

 Ante o exposto, REJEITO a objeção de Pré-executividade manejada pelo 

Executado.Em consequência, HOMOLOGO os valores apresentados pelo 

Autor à exordial de R$63.818,03 (sessenta e três mil, oitocentos e dezoito 

reais e três centavos), tendo em vista que o direito do Excipiente de 

manifestação pela via correta precluiu.INTIME-SE o Exequente para 

requerer o que entender de direito para promoção à satisfação do 

débito.P.I.CTransitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59596 Nr: 1509-50.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina da Sailva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 59596

DESPACHO

 VISTOS,

 Considerando a certidão de ref. 72, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148559 Nr: 8210-80.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Custódio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de Habilitação de Herdeiros nos 

próprios autos, nos termos do artigo 687 e ss do CPC.PROCEDA-SE as 

baixas e anotações necessárias.Considerando que houve o deferimento 

da medida liminar, cumpra-se com a busca e apreensão do bem dado em 

garantia, conforme pleiteado pelo Requerente.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147868 Nr: 7878-16.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 147868

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Por 

Idade rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 29 de Agosto de 2018, às 16h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-96.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANGELA NUNES RONDON RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

16:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019054-84.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JONES DE SOUZA LEITE (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019054-84.2016.8.11.0028. REQUERENTE: RAFAEL JONES DE SOUZA 

LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Das preliminares 

Inépcia da Inicial - A requerida suscita a preliminar de inépcia com base no 

§ 1º, inc. III, do art. 330 do CPC, alegando que não há logica da narração 

dos fatos e a conclusão. Não vislumbro a preliminar alegada, pois os fatos 

e as fundamentações serão analisados no mérito. Razão pela qual 

REJEITO a preliminar suscitada. Do comprovante original da negativação – 

argumenta que a requerente não juntou o comprovante original emitido 

diretamente no balcão do CDL. Que os demais extratos são exclusivos de 

empresas, de caráter confidencial para auxiliar as empresas. Ocorre que 

o referido argumento não deve prosperar, pois não atrapalha a decisão da 

lide. o simples fato do extrato não ser o original emitido no balcão não 

indica fraude. Corroborando, a requerente acostou aos autos no ID 

8605292, que a referida restrição inserida 09/08/2016, foi retirada do 

sistema em 08/05/2017, atendendo ordem judicial deferida na Tutela. 

Ausência do interesse de agir – Rejeito a preliminar de ausência de 

interesse de agir, posto que o interesse processual está presente sempre 

que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. E esta também não esta vinculada a 

existência ou não de uma negativa de atendimento junto a empresa, ora 

requerida. Passo a analise do mérito da presente demanda. Do mérito 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com TUTELA ANTECIPADA, proposta 

por RAFAEL JONES DE SOUZA LEITE em face da TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. (VIVO). Narra a inicial que a parte requerente teve seu nome 

indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, 

referente ao débito de R$ 115,78 (cento e quinze reais e setenta e oito 

centavos) – contrato n. 0258625741. Afirma a requerente que 

desconhece qualquer com a requerida, e que nunca foi notificado de 

qualquer divida contraída. Destaque-se ainda que a requerida não 

comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. Não trouxe 

aos autos prova cabal, qualquer contrato, ou outra prova de que 

comprove que a requerente tenha solicitado e/ou utilizado dos serviços 

fornecidos. Razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito 

aqui discutido. A requerente afirma de forma absoluta que não tem débito 

com a requerida, que a cobrança e a restrição são totalmente indevidas. 

Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa 

da requerida por eventuais danos causados ao requerente em razão da 

sua negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de 

proteção do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de 

modo que a requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa 

forma, conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome do 

requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo 

débito em discussão. De outro norte, quem se vê incluído nos referidos 

cadastros é imediatamente atingido pela pecha de mau pagador ou 

inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir que se sinta 

menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que 

pertence, gerando inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Constatada a indevida inscrição do nome da requerente em 

órgão de proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja 

a indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, para: a) DECLARAR a inexistência 

do débito de R$ 115,78 (cento e quinze reais e setenta e oito centavos) – 

contrato n. 0258625741. b) TORNAR definitiva a tutela deferida no ID 

8605279 a fim de DETERMINAR a exclusão do nome do requerente o 

cadastro restritivo de órgãos de proteção ao crédito referente ao débito 

em discussão na presente lide; bem como, c) CONDENAR a requerida a 

pagar ao requerente à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de 

danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir 

da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

KLEBER NEVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010188-53.2017.8.11.0028. REQUERENTE: KLEBER NEVES DE ARRUDA 

REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome 

está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Preliminar de Incompetência do 

Juizado por necessidade de matéria de ordem complexa. Rejeito a 

presente preliminar, uma vez que os documentos carreados aos autos 

dão conta de demonstrar a relação jurídica travada pelas partes. Preliminar 

de Inépcia da Inicial – Documento Indispensável. Rejeito a preliminar quanto 

a incompetência territorial, visto que há nos autos prova da residência fixa 

da reclamante nesta comarca. Preliminar de Impossibilidade de Concessão 

de Justiça Gratuita. Rejeito a preliminar quanto a impossibilidade de 

existência de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste 

momento processual a necessidade do pagamento de custas 

processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 9.099/95. Ultrapassada a 

preliminar, passo à análise do mérito da causa. Registro, inicialmente, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação, qual seja, contrato 

firmado pelas partes devidamente assinado, bem como a utilização 

durante período de tempo das linhas telefônicas contratadas. Nesse 

interim, enquanto nega a existência da dívida, a parte reclamante se 

olvidou que dantes possuía contrato com instituição, o que ficou 

cabalmente comprovado nestes autos. Assim, como a parte reclamante 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, REVOGO a liminar outrora 

concedida, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 
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Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

LUENIA DAIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010189-38.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LUENIA DAIANE DA SILVA 

REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado por débito 

junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Após analisar detidamente os autos, 

concluímos pela sua extinção ex officio sem resolução do mérito, tendo em 

vista a necessidade de realização de prova complexa, notadamente 

exame pericial, para desate da lide. Apesar de não suscitada pela parte 

ré, existe a possibilidade de determinação de perícia ex officio, transcrevo 

o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

CONDENATÓRIA. NEGATIVAÇÃO AFIRMADA INDEVIDA. 

INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA 

E ATRIBUIU À RÉ O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA DETERMINADA EX OFFICIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. REGRA DE CUSTEIO (ART. 33 DO CPC) NÃO ALTERADA. 

MODIFICADO, PORÉM, O ÔNUS DE SUA NÃO PRODUÇÃO. - Embora a 

inversão do ônus da prova (imperiosa na espécie, a despeito do lapso na 

origem), efetivamente, não imponha ao fornecedor o incumbência de seu 

custeio, significa que será o responsável por suportar as consequências 

jurídicas advindas de sua inércia. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (ProcessoAG 20130534367 SC 2013.053436-7 (Acórdão) 

Orgão Câmara de Direito Civil Julgado Partes Agravante: Nextel 

Telecomunicações Ltda, Advogado: Carlos Roberto Siqueira Castro 

(30029SC), Agravada: Renata Costa, Advogado: Juliano Conrado Bizatto 

(25706/SC) Julgamento20 de Novembro de 2013 Relator Henry Petry 

Junior). Nesse aspecto, somente a prova pericial (exame grafotécnico) 

poderá nos esclarecer se de fato, as assinaturas apostas não são da 

parte reclamante, já que o mesmo nega sua feitura em impugnação. 

Todavia, a efetivação da prova pericial impõe rito complexo que não se 

coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que norteiam os Juizados Especiais. Conforme 

dispõe o artigo 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade". Assim, é imperioso concluir que o Juizado 

Especial não tem competência para processar e julgar a presente 

demanda, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial 

complexa, impondo-se, assim, sua extinção, nos termos do art. 51, II, da 

Lei n. 9.099/95. Com efeito: “O procedimento simples e informal dos 

Juizados Especiais Cíveis não comporta a realização de regular prova 

pericial, cuja ritualidade, disposta na norma processual civil (arts. 420 e 

seguintes), refoge ao critério de menor complexidade que se alicerça na 

lei de regência dos Juizados.” (TJ/MT, 2ª TURMA RECURSAL, RECURSO 

CÍVEL INOMINADO Nº 2785/2010 CLASSE II - 1 - SEGUNDO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ). Por outro lado, deixo de ordenar a prévia 

intimação da parte autora nos termos do art. 51, §1º da Lei n. 9.099/95, eis 

que necessária apenas quando possível a correção do vício. Ante o 

exposto, ex officio, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇAO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, 

combinado o art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, ante a reconhecida 

incompetência deste Juízo, determinando o arquivamento definitivo do 

processo, tão logo ocorra o trânsito em julgado. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IZAELMA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010142-64.2017.8.11.0028. REQUERENTE: IZAELMA ALMEIDA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminar 

de Incompetência do Juizado por necessidade de matéria de ordem 

complexa. Rejeito a presente preliminar, uma vez que os documentos 

carreados aos autos dão conta de demonstrar a relação jurídica travada 

pelas partes. Prejudicial de Mérito. Prescrição. A reclamada em prejudicial 

de mérito alegou a prescrição pelo prazo de 03 (três) anos. Sustenta que 

o contrato ao qual a reclamada postula danos morais encontra-se 

prescrito, porém em razão da aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor, o prazo prescricional para postular danos seja ele de ordem 

moral ou material é de 05 (cinco) anos, vejamos: "Art. 27. Prescreve em 

cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a 

contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria." 

Dessa forma, não há se falar em prescrição, restando afastada a 

prejudicial de mérito levantada pela parte reclamada. Ultrapassada a 

preliminar, passo à análise do mérito da causa. Registro, inicialmente, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação, qual seja, contrato 

firmado pelas partes devidamente assinado, bem como a utilização do 

cartão de credito e durante período considerável de tempo, seu 

pagamento regular. Nesse interim, enquanto nega a existência da dívida, a 

parte reclamante se olvidou que dantes possuía contrato com instituição 

financeira, o que ficou cabalmente comprovado nestes autos. Assim, 

como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE PEDROSA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010021-36.2017.8.11.0028. REQUERENTE: REGIANE PEDROSA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO VISTOS, 

A parte autora alega que seu nome está negativado por débito junto à 

reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela 

qual requer indenização em virtude de supostos danos morais suportados. 

Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer 

cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à 

relação jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação, qual seja, contrato firmado 

pelas partes devidamente assinado, com assinatura que guarda relação 

com as que foram apostas na procuração e documento pessoal da 

reclamante, bem como o valor da prestação negativada tem direta 

correlação com o contrato firmado. Nesse interim, enquanto nega a 

existência da dívida, a parte reclamante se olvidou que dantes possuía 

contrato com instituição financeira, o que ficou cabalmente comprovado 

nestes autos. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do 

pedido. De outra banda, não vislumbro a má-fé da parte reclamante, 

conforme postulado pela parte reclamada, sendo impossível a condenação 

da mesma. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019219-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARISANGELA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019219-34.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARISANGELA DA SILVA 

LIMA REQUERIDO: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS VISTOS, Dispenso o 

relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o 

Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” No presente caso, a parte 

reclamante foi intimada para a realização da audiência de conciliação por 

intermédio de seu patrono. Contudo, deixou de comparecer a aludida 

audiência conforme evento de Num. 10121982. Consigno que, eventual 

justificativa para não comparecimento à audiência deve ser apresentada 

antes ou no próprio dia da audiência. Ainda mais quando a parte 

reclamante é assistida por advogado. Assim, não é aceitável, a 

justificativa tardia. Em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 10121982, restou 

configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o 

consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016845-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA SERGIO DA GUIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016845-45.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA SERGIO DA GUIA 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA proposta por MARIO SERGIO DA GUIA em desfavor da 

NATURA COSMÉTICOS S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte requerente. 

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. A parte 

requerida tenta desqualificar a requerente como consumidora, por não ser 

esta uma consumidora final, e sim uma revendedora. Porém tal argumento 

não deve prosperar, eis que faltou a devida comprovação. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte requerente 

aduz na exordial que desconhece a dívida cobrada, nega qualquer relação 

comercial que possa ter justificado a conduta da requerida, e que a 

negativação foi indevida, visto que não recebeu nenhuma cobrança ou 

notificação previamente de que seu nome seria incluído nos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim, requer seja declarada indevida a cobrança 

realizada em seu nome, bem como a condenação da empresa ao 

pagamento de uma indenização a título de danos morais. Em que pese à 
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parte requerida, em contestação argumentar que a requerente era 

cadastrada como consultora natura (CN) e que o débito era devido, juntou 

a nota fiscal de compras de produtos, esta não trouxe provas que 

demonstrassem a regularidade da relação jurídica entre as partes, ou seja, 

não juntou qualquer ficha cadastral ou contrato assinado por ela. Assim, 

não restou demonstrado que havia a relação comercial e que o débito foi 

oriundo dessa relação. Afirma que agiu no exercício regular de um direito 

ao realizar a inclusão da restrição referente aos débitos inadimplidos, a 

ausência de dano moral em razão da autora não trazer aos autos fatos e 

provas que o comprove, requerendo ao final a improcedência dos pedidos 

iniciais. A esse propósito: “INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA 

DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO 

ART. 6º INC. VIII DO CDC). Reclamada que não apresentou qualquer 

documento assinado pela reclamante, nem cópia da gravação das 

ligações que pudessem demonstrar sua anuência na contratação dos 

serviços cobrados. Além disso, também não demonstrou a licitude da 

tarifa na fatura da reclamante. Ressalte-se que as telas de computador 

anexadas ao processo não servem como prova, podendo ser alteradas 

unilateralmente, ao talante da companhia (...).” (TJ-PR - RI: 

000037061201281601550 PR 0000370-61.2012.8.16.0155/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 10/02/2015, 1Âª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2015). Portanto, sem a prova 

dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, 

tendo em vista que a mesma desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. 

Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da 

prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de 

provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas 

verdadeiras. Diante disso, deve ser declarada a inexistência do débito, no 

valor de R$ 229,35 referente ao contrato nº 5604243668006, 

excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia, devendo arcar com as 

consequências advindas da indevida inclusão. No que tange aos danos 

morais, tal pedido está consubstanciado na negativação do Cadastro de 

Pessoas Físicas da parte requerente no rol de devedores em virtude de 

débito inexistente. Das provas coligidas, verifico a existência de outra 

negativação preexistente às negativações aqui questionadas em nome da 

autora, conforme se observa do extrato juntado a inicial, promovida pela 

Telefônica Brasil S/A, no valor de R$ 169,85, com data de inclusão em 

12/01/2015, sendo que este débito não foi objeto de questionamento da 

parte autora. Dessa forma, a guisa deste cenário, entendo que a situação 

aqui tratada não é capaz de gerar danos efetivos à imagem da parte 

autora que, como dito, possuía outras anotações registradas no SCPC e, 

portanto, insuscetível de ser moralmente indenizada. A propósito do tema, 

vale a pena destacar o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - SERASA - MANUTENÇÃO INDEVIDA - 

PERMANÊNCIA NO CADASTRO ORIUNDA DE OUTROS DÉBITOS ALÉM 

DOS JÁ QUITADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA. Não caracteriza dano moral 

a manutenção indevida no cadastro da Serasa daquele que já figurava no 

referido rol por outras questões de inadimplência. RECURSO PROVIDO". 

(Apelação Cível n. 00.008727-0, de Piçarras, Relator: Des. Mazoni 

Ferreira.) Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 385 do STJ - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Em acréscimo, denota-se que 

embora a inscrição não seja legítima, urge mencionar que passível de 

indenização é aquele dano consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial albergado pelos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Desse modo, em 

decorrência da preexistência de inscrição legítima, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos 

bem jurídicos acima mencionados, bem como, o requerente não 

comprovou ter sofrido qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos 

contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC para: 

DECLARAR a inexistência do débito R$ 229,35 (duzentos e vinte e nove 

reais e trinta e cinco centavos) referente ao contrato nº 5604243668006; 

bem como, DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção 

ao crédito, somente do referido débito, em nome da requerente; Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017575-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

CLEONICE AVELINA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8017575-56.2016.8.11.0028. REQUERENTE: CLEONICE AVELINA PEREIRA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no 

art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto 

para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas 

além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA proposto por CLEONICE AVELINA PEREIRA em desfavor de 

CLARO S/A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte requerente. A 

requerente tomou conhecimento da restrição quando tentou efetuar um 

crediário no comércio local e este foi negado. Afirma na exordial que não 

possui débitos com a requerida e que sua negativação é indevida. Sendo 

assim, o nexo causal está bem caracterizado, haja vista que foi a 

requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome da 

requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se 

depreende dos documentos trazidos aos autos. Aliado a inversão do ônus 

da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais 

danos causados a requerente em razão da sua negligência. Pois a 

requerida efetuou a inserção do nome nos órgãos de proteção de crédito 

de um serviço que nunca foi contratado pela requerente. O requerido 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato n. 980337375, firmado com a requerente que era titular da 

linha (65) 9244-9771, que encontra-se cancelada por inadimplência. Aduz, 

que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa requerida em 

relação a autora. Destarte, conquanto tenha a requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento ou o áudio da suposta “televenda” apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Juntou apenas print de 

telas sistêmicas e a segunda via de faturas do mês 21/08/2013 a 

20/01/2014. Por essa razão o débito deve ser declarado inexistente. Não 

há nos autos nenhum documento assinado pela parte reclamante, a fim de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Afere-se dos autos que 

a parte requerente possui outras negativações, anterior e posterior a 

anotação em análise nos presentes autos. Assim, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Nesse particular, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte enunciado: Súmula 

385 do STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 
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inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Portanto, o fato de haver 

inscrições anteriores e legítimas, no extrato do SPC/SERASA acostado na 

inicial inseridas em 14/12/2013 – Oi S.A. – R$ 219,01; 15/03/2014 – 

Mundial Editora – R$ 190,00; 24/06/2014 – Oi S.A – R$ 194,49, meses 

antes da inserção do débito da empresa requerida, o que por si só já 

justificaria a negativa de indenização, com fundamento no enunciado de 

súmula supracitado. Em acréscimo, denota-se que embora a inscrição não 

seja legítima, urge mencionar que passível de indenização é aquele dano 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Desse modo, em decorrência da 

preexistência de inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos 

acima mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: DECLARAR a inexistência do R$ 

252,96 (duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) - 

contrato Nº 0980337375; bem como, DETERMINAR a exclusão da restrição 

dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome 

da requerente; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019465-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ZILMA MARIA MARCAL (REQUERENTE)

ADRIANO BORRO AVEZANE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8019465-30.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ADRIANO BORRO AVEZANE, 

ZILMA MARIA MARCAL REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. A 

audiência de conciliação datada para o dia 04/07/2017 não fora realizada 

em virtude do não comparecimento da reclamada, pois não recebeu a 

citação. Assim, designe-se nova audiência de conciliação e após, 

intime-se o autor para que no prazo de 10 (dez) dias apresente novo 

endereço para citação da ré, sob pena de extinção da demanda sem 

apreciação de seu mérito. POCONÉ, 8 de agosto de 2018. Kátia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013451-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA CERSOSIMO NUNES (ADVOGADO(A))

COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013451-30.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MANOEL PEDRO DE ARRUDA 

REQUERIDO: COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES Vistos. A 

parte autora alega que possui um credito de R$ 927,00 (novecentos e 

vinte e sete reais) a receber da reclamada em razão da emissão de nota 

promissória, por negócio jurídico travado com a ré, bem como postula 

danos morais pela demora no pagamento. A parte reclamada, nega os 

fatos, afirmando que de sua parte não ressarcimento em nenhum dos 

itens postulados pela parte autora. É o sucinto relatório. DECIDO. O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Tenho que uma vez afirmado pela parte autora o não 

recebimento do valor atribuído, cumpria a parte ré provocar o contraditório 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da 

primeira, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, 

portanto, o pedido ser julgado parcialmente procedente. Ressalto que a 

relação travada nos autos é de cunho consumerista, uma vez que o 

reclamante é consumidor final dos produtos. Embora alegue a reclamada 

que o autor utiliza-se dos produtos para venda bar/ponto de venda, não 

menção nos autos, muito menos qualquer documento que demonstre que 

de fato assim se sucede. Por outro lado, não vislumbro a ocorrência de 

danos morais, uma vez que a demora no ressarcimento do valor faturado 

a maior em desfavor do autor se amolda as situações de mero 

aborrecimento, portanto, não indenizáveis. Entretanto, diante dos 

protocolos enumerados, e da afirmativa da reclamada em devolver o valor 

pago a maior, mas não ressarcido, verifico o preenchimento dos requisitos 

para se aplicar a devolução em dobro do valor pago indevidamente, 

conforme art. 42, parágrafo único do CDC, quais sejam, a cobrança 

indevida e o pagamento desta cobrança. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a 

pagar aos autores o valor de R$ 1.854,00 (mil oitocentos e cinquenta e 

quatro reais), já aplicada a repetição do indébito, a título de danos 

materiais, pelo que pagou a maior na nota fiscal emitida no dia 11/09/2014, 

a ser acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. contados a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012073-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012073-39.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ALEXANDRE DA SILVA 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, A parte 

autora alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, 

sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação, qual seja, contrato firmado pelas partes devidamente 

assinado, bem como o empréstimo realizado pela parte autora junto ao 
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terminal de autoatendimento da ré, o que significa dizer que com senha 

pessoal e intransferível, o promovente contratou empréstimo em sua conta 

pessoal, restando inadimplente conforme demonstrou a reclamada. Nesse 

interim, enquanto nega a existência da dívida, a parte reclamante se 

olvidou que dantes possuía contrato com instituição financeira, o que ficou 

cabalmente comprovado nestes autos. Assim, como a parte reclamante 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. De outra banda, não vislumbro a 

má-fé da parte reclamante, conforme postulado pela parte reclamada, 

sendo impossível a condenação da mesma. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-35.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

ROSANA DOMINGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010336-35.2015.8.11.0028. REQUERENTE: ROSANA DOMINGAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Trata-se de reclamação cível na 

qual objetiva a parte autora a condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais em decorrência da inscrição 

do seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívida que alega ilegítima. 

Ressalto que apesar de citada para audiência de conciliação, conforme 

consta no sistema PROJUDI antes da migração para o PJE, a ré deixou de 

comparecer ao ato, bem como não formulou defesa a seu favor. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Em segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, cabe à 

parte reclamada comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se 

de pessoa jurídica ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra 

que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso 

apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa 

reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatário final, portanto, consumidor (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Portanto, comprovada a responsabilidade da empresa 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, para tanto, CONDENO 

as reclamadas na forma solidária, a pagarem à parte reclamante o valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como DECLARO a 

inexistência dos débitos objeto desta lide. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

VANESSA PONTES DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

VANESSA PONTES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000748-55.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VANESSA PONTES DOS 

SANTOS - ME, VANESSA PONTES DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

S/A Vistos. Trata-se de reclamação pela parte autora em face da 

requerida sob a alegação de que as suas faturas com referência ao mês 

de setembro e novembro de 2017, possui valor exorbitante o qual não se 

adequa à sua real média de consumo, entre R$ 1000,00 (mil reais) e R$ 

2.900,00 (dois mil e novecentos reais) aproximadamente. Aduz ainda que 

em função da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a 

Reclamada, relatando o ocorrido. Porém, nenhuma atitude foi tomada pela 

promovida. Postula a condenação da reclamada a declarar o débito 

inexistente, bem como a indeniza-la quanto a ocorrência de danos morais. 

A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade 

no valor cobrado na fatura de energia elétrica da parte reclamant, haja 

vista que eles foram obtidos mediante leitura em recuperação de consumo, 
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a qual se procede regularmente por intermédio da perícia técnica 

realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão 

da complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a parte 

Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas corroboradas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial (movimento nº 1), verifico ser flagrante a falha 

na sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da 

leitura do medidor de energia, haja vista que o consumo da autora ocorria 

de forma regular. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar 

que após constatada a irregularidade no medido de energia, fora a autora 

devidamente intimado para contestar o valor da quantia aplicada na fatura 

de setembro e novembro de 2017, forçando-a apenas ao pagamento 

parcelado. Se comparado com as demais faturas em que a parte 

consumidora alega o aumento, pode-se observar que o consumo (kWh) é 

muito diferente, conforme se aduz do histórico de consumo carreado pela 

ré. Ademais, ao revés a tese defensiva não corroborou aos autos 

qualquer elemento de prova a fim de justificar as cobranças de kwh acima 

da média de consumo. Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato 

praticado pela empresa concessionária fornecedora de energia elétrica 

em efetuar cobranças dos serviços de energia ao consumidor, uma vez 

que estes oneram claramente o consumidor. Ressalte-se que 

contrariamente ao afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na 

relação entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório 

(art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora 

de energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no 

sentido de atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos 

motivos que levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, 

o que também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido é a 

orientação jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO 

EXCEDENTE À MÉDIA. - É de se desconstituir o débito excedente à média 

de consumo, considerando-se que a quantidade de kWh medidos destoa 

da realidade dos demais meses. A informação de que o medidor de 

energia não apresenta defeitos, leva à conclusão de que houve erro na 

leitura questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71001372317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/11/2007) CONCESSIONÁRIA DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A simples ocorrência de 

cobrança indevida não gera, por si só, dano de natureza extrapatrimonial. 

Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X do 

artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (Número: 

469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do 

CDC, sendo prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo 

por parte da mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a 

demonstração do nexo causal entre o evento e o dano. Assiste razão a 

parte reclamante quando diz sobre a existência de dano moral indenizável, 

mormente porque são sabidas as dificuldades que os consumidores 

enfrentam para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas junto aos 

fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é através de 

telefone, ou quando pessoalmente, o serviço é muito moroso. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte 

reclamante, que sentiu ferido no seu direito de cidadã e consumidora. 

Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, 

entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Entretanto, o mesmo entendimento não 

persiste quanto a devolução na forma repetida, pois não restou 

comprovado nos autos o devido pagamento indevido, visto que os 

comprovantes acostados se referem a data anterior ao termo de 

confissão de dívida. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95, MANTENHO a liminar concedida, tornando-se definitiva, 

REJEITO a preliminar de mérito arguida pela parte ré, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, DECLARO INEXISTENTE o débitos objeto da lide com a consequente 

nulidade da fatura das faturas de junho a setembro e novembro de 2017, 

devendo a ré promover o refaturamento dentro da média plausível, bem 

como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 

do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente 

decisum (Súmula nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-31.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELAINE PIRES BOLENER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010194-31.2015.8.11.0028. REQUERENTE: ELAINE PIRES BOLENER 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A VISTOS, A parte autora alega 

que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, 

ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 
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cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Preliminar de Incompetência do 

Juizado por necessidade de matéria de ordem complexa. Rejeito a 

presente preliminar, uma vez que os documentos carreados aos autos 

dão conta de demonstrar a relação jurídica travada pelas partes. 

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito da causa. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos que comprovam a 

contratação, qual seja, contrato firmado pelas partes devidamente 

assinado, bem como faturas de utilização do cartão de credito. Nesse 

interim, enquanto nega a existência da dívida, a parte reclamante se 

olvidou que dantes possuía contrato com instituição financeira, o que ficou 

cabalmente comprovado nestes autos. Assim, como a parte reclamante 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. De outra banda, não vislumbro a 

má-fé da parte reclamante, conforme postulado pela parte reclamada, 

sendo impossível a condenação da mesma. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar 

suscitada e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010313-89.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA (REQUERENTE)

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMC HYUNDAI S.A. (REQUERIDO)

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010313-89.2015.8.11.0028. REQUERENTE: LUCILENE DE SOUZA 

REQUERIDO: BMC HYUNDAI S.A. VISTOS, Dispenso o relatório a teor do 

artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” No presente caso, a parte reclamante foi intimada para a 

realização da audiência de conciliação por intermédio de seu patrono. 

Contudo, deixou de comparecer a aludida audiência conforme evento de 

Num. 9349823. Consigno que, eventual justificativa para não 

comparecimento à audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia 

da audiência. Ainda mais quando a parte reclamante é assistida por 

advogado. Assim, não é aceitável, a justificativa tardia. Em razão da parte 

reclamante não ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao 

evento Num. 9349823, restou configurada a contumácia, com espeque no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-70.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JOAO DE CARVALHO (REQUERENTE)

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

16:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-45.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

14:45h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-60.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE MENDES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 8 de outubro de 2018 as 

13:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-08.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 8 de outubro de 2018 as 

17:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-97.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LIA MARA DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 8 de outubro de 2018 as 

16:15h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-45.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOSEMARA FERNANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 10 de outubro de 2018 as 

13:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-75.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ATAIDE NICOLAU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Intimação das partes para audiência no dia 10 de outubro de 2018 as 

14:45h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-90.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMEIRE ESCOLASTICA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 10 de outubro de 2018 as 

15:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-85.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA BENEDITA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

16:15h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ZENIL GUILHERMINA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000757-17.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ZENIL GUILHERMINA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado por débito 

junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão 

pela qual requer indenização em virtude de supostos danos morais 

suportados. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Preliminar de Incompetência do Juizado por necessidade 

de matéria de ordem complexa. Rejeito a presente preliminar, uma vez que 

os documentos carreados aos autos dão conta de demonstrar a relação 

jurídica travada pelas partes. Ultrapassada a preliminar, passo à análise 

do mérito da causa. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, originariamente um 

contrato de credito ao consumidor, devidamente assinado pela reclamante 

guardando relação com as assinaturas apostas em seu documento 

pessoal e procuração. Nesse interim, enquanto nega a existência da 

dívida, a parte reclamante se olvidou que dantes possuía contrato com 

instituição financeira, o que ficou cabalmente comprovado nestes autos. 

Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

De outra banda, não vislumbro a má-fé da parte reclamante, conforme 

postulado pela parte reclamada, sendo impossível a condenação da 

mesma. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-42.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DE OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

14:50h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-47.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA GONCALINA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

JAIR DEMETRIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de outubro de 2018 as 

16:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-40.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO (ADVOGADO(A))

RODIM ARCANJO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 10 de outubro de 2018 as 

13:15h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-54.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO (ADVOGADO(A))

GIVALDO DE JESUS MORAES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 10 de outubro de 2018 as 

14:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-62.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO (ADVOGADO(A))

ANDERSON LUIS RONDON DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 10 de outubro de 2018 as 

15:45h

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000780-30.2018.8.11.0059
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILTON JOSE SALES DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000780-30.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: ADENILTON 

JOSE SALES DIAS Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino 

a intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito 

(art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC). Decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000771-68.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TEND TUDO AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

ESTEVAN SOLETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CESAR PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do segundo ato do mandado executório expedido nos autos, 

sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, 

conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido 

valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - 

CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado 

recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de 

petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000776-90.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

(REQUERENTE)

LUIZ VITOR PEREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GOMES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (LITISCONSORTES)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 12,60 (doze reais e sessenta e centavos), para 

cumprimento do mandado, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000777-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

(REQUERENTE)

LUIZ VITOR PEREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GOMES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (LITISCONSORTES)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87805 Nr: 7936-23.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO DE SÁ GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ROQUE BARROS, WASHIGTON 

ROQUE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DE OLIVEIRA SOBREIRO 

- OAB:42218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Martins da Silva 

Neto - OAB:17974 -MT

 Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por DIVINO DE SÁ 

GONÇALVES em face de JULIANO ROQUE BARROS e WASHINGTON 

ROQUE BARROS, todos devidamente qualificados.

Recebida a inicial e autorizado o recolhimento das custas ao final do 

processo, foi determinada a citação da parte executada.

Na sequência, devidamente citados (fl. 45), a parte executada apresentou 

embargos à execução, oportunidade em que foram recebidos e 

determinada a distribuição em apenso.

É o breve relato. Decido.

Nos autos em apenso (código 99431), foi proferida sentença acolhendo 

os embargos à execução, pois o contrato de compra e venda, datado em 

28.12.2016, não cumpriu todos os requisitos necessários de título 

executivo, na medida em que se constata a inexistência de assinatura de 

duas testemunhas.

POSTO ISSO, considerando a sentença prolatada nos autos em apenso, 

JULGO EXTINTA a presente execução.

Altere-se o tipo de ação para execução de título extrajudicial.

Condeno o exequente em despesas, custas processuais e honorários de 

sucumbência em favor do advogado do executado, os quais arbitro 

equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, 

§8º do NCPC. Registre-se que, tendo em vista o valor elevado da causa, 

recomenda-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, de 

modo a atender os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e 

en r iquec imen to  sem causa  (TJGO,  Ape lação  (CPC) 

0132233-14.2014.8.09.0011, Rel. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara 

Cível, julgado em 16/11/2017).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 99431 Nr: 2262-30.2018.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO ROQUE BARROS, WASHIGTON ROQUE 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO DE SÁ GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcion da Silva Sobreiro 

Júnior - OAB:GO 25.411 E, RAFAEL DE OLIVEIRA SOBREIRO - 

OAB:42218

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTES os embargos à execução opostos por JULIANO ROQUE 
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BARROS e WASHIGTON ROQUE BARROS e, por conseguinte, declaro 

extinta a ação de execução em apenso (autos código 87805).Em razão da 

presente decisório, fica prejudicado à análise do pedido de ref. 

12.Condeno o embargado em despesas, custas processuais e honorários 

de sucumbência em favor do advogado do embargante, os quais arbitro 

equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, 

§8º do NCPC. Registre-se que, tendo em vista o valor elevado da causa, 

recomenda-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, de 

modo a atender os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e 

en r iquec imen to  sem causa  (TJGO,  Ape lação  (CPC) 

0132233-14.2014.8.09.0011, Rel. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara 

Cível, julgado em 16/11/2017).Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85582 Nr: 6500-29.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONIRA SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82281 Nr: 4410-48.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wender Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES GASPARIM - PRODUÇÃO E 

COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Roberto Corral 

Ozores - OAB:SP 67.940

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55237 Nr: 539-78.2015.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welbem Souza Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idelfonso Coelho Sampaio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eva Santos Araujo Silva - 

OAB:19410 - MT, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A MT, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 Considerando o acordo entabulado nos autos de código 55877, 55114 e 

53922, intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84735 Nr: 5936-50.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS DOUGLAS FELL MESSIAS, Maria Madalena Fell

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A MT, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:MT 12.333

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85494 Nr: 6439-71.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Ribeiro Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82313 Nr: 4430-39.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria Lucia Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA, R. R. FERREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B, GUILHERME RIBEIRO RIGON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA RODRIGUES 

ALVARES - OAB:19325/B, Murilo Souza Guimaraes - OAB:12681-A - 

MT

 Tendo em vista o lapso temporal desde o pedido de suspensão do feito 

(protocolo em 05.10.2017), até a presente data, intime-se a parte autora, 

através da advogada constituída, para, no prazo de 10 dias, dar 

prosseguimento ao feito.

 Após, tornem conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85500 Nr: 6444-93.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO COSTA OLIVEIRA JUNIOR,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83263 Nr: 5028-90.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacqueline Martins Soares
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - 

OAB:19338/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cerezini - 

OAB:15.098-A

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85493 Nr: 6438-86.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdey Martins Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85512 Nr: 6446-63.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Campos Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83301 Nr: 5047-96.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Gonçalves Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70912 Nr: 3892-92.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.AGATMA MOURA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781/MT, EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO - OAB:45848

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86088 Nr: 6828-56.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO MARIO FORLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K GOUVEIA S SILVA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Brzezinski da 

Cunha - OAB:17.208 - GO, Junio Cesar de Paula - OAB:29.042-GO, 

Lorran de Souza Santos - OAB:22422-O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Dias Carolina - 

OAB:GO 49.007, Simone Grazielle Parreira - OAB:GO 50.865, TIAGO 

DA SILVA MACHADO - OAB:17908/O

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85507 Nr: 6445-78.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Martins de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85492 Nr: 6437-04.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERSINO DOS SANTOS SILVA,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85489 Nr: 6434-49.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Martins Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79915 Nr: 2976-24.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736, Henrique A. F. Motta - OAB:RJ 113.815

 Apresentada a contestação e, tendo em vista as alegações de ref. 15, 

intime-se por derradeiro a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC.

Em tempo, certifique-se quanto a disponibilização da peça contestatória as 

partes.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85488 Nr: 6433-64.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agripino Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73195 Nr: 4931-27.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84026 Nr: 5502-61.2017.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeverson Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES FERREIRA DE LIMA, LEANDRO 

FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON VIEIRA SANTOS - 

OAB:18830/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o requerente para, em 10 (dez) dias, manifestar sobre o teor da 

certidão de ref. 19.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68437 Nr: 2625-85.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivoni Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença, oportunidade em 

que juntou o cálculo dos valores devidos (ref.59).

Intimado, o INSS impugnou alegando excesso execução (ref.70).

Após, a parte autora concordou com os valores apresentados pela 

autarquia ré em sede de impugnação (ref.78).

 Desse modo, HOMOLOGO o cálculo juntado na ref.70 e determino a 

expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55945 Nr: 961-53.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cillas Nunes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro parcialmente o pedido retro.

Proceda-se à penhora via RENAJUD.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 dias, manifestar e requerer o que for de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55962 Nr: 975-37.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W J VARIEDADES, ANA SUELY PEREIRA DE 

ARAUJO, FABIANA RIBEIRO BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Considerando a deliberação ref. 46, cumpra-se o determinado, a fim de 

proceder à penhora via RENAJUD.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 dias, manifestar e requerer o que for de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55938 Nr: 956-31.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUCILEIA CASIMIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o parcilamente pedido retro.

Proceda-se à penhora via RENAJUD.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 dias, manifestar e requerer o que for de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 827 de 886



 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 76673 Nr: 884-73.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSICA SILVEIRA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECI GOMES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ponderando a alegação de pobreza nos autos, defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, ressaltada a possibilidade de revogação.

Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 03 de outubro de 2018, às 13h00min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso).

 Nos termos do § 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por 

meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes 

da audiência designada.

 Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus 

respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC.

 Conste nas comunicações que o não comparecimento na audiência ora 

designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor do Estado.

 O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, será nos 

termos do art. 335 do NCPC.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74602 Nr: 5497-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triunfante Matogrossense de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO FELICIANO PIMENTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De início, a alegação de insolvência do executado apta a justificar a tutela 

de urgência de arresto, tem-se que, embora esteja comprovada a 

existência da dívida, não há comprovação de que a devedora, 

efetivamente, esteja alienando bens de forma fraudulenta, não bastando a 

mera indicação de existência de pendências financeiras anotadas em 

cadastros de restrição ao crédito para deferimento da medida liminar de 

arresto, sendo certo que, da análise dos autos, nada está indicando em 

concreto que a parte executada tenha a pretensão de não pagar o débito 

junto ao exequente ou que não esteja em condições de adimplir sua 

obrigação.(...)Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Outrossim, 

nos termos do art. 829 do NCPC, determino a citação do executado para, 

em três dias, pagar a dívida.Nos termos do art. 827 do NCPC, fixo em 10% 

o valor dos honorários advocatícios. No caso de pagamento integral no 

prazo acima assinalado, reduzo a verba em 50%.Determino a expedição 

de mandado de citação, penhora e avaliação, nos termos do §1º do art. 

829, que dispõe o seguinte: “Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado”.Caso o executado não 

seja localizado para ser citado, o(a) oficial de justiça deverá proceder na 

forma do art. 830 do NCPC e a parte exequente, nos termos do §2º do 

referido dispositivo legal.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79915 Nr: 2976-24.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA RODRIGUES ALVARES - 

OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736, Henrique A. F. Motta - OAB:RJ 113.815

 Certifico para os devidos fins, que a peça contestatória juntada à Ref. 11, 

está disponibilizada no sistema Apollo desta secretaria, igual ao demais 

documentos constantes nos autos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74602 Nr: 5497-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Triunfante Matogrossense de Alimentos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO FELICIANO PIMENTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos autos e termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, 

impulsiono os autos para, intimar a parte autora, para providenciar o 

pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 338,30 

(trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), para cumprimento do 

mandado, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pela Central de 

Pagamento de Diligências - CPD (site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso), regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20716 Nr: 894-60.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Alves de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspenção do feito por 60 (sessenta dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40487 Nr: 221-03.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dagmar Maria Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius 

Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspenção do feito por 60 (sessenta dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20669 Nr: 920-58.2011.811.0049
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ribeiro Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO, Tulio de 

Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, Vinicius Vargas Leite - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspenção do feito por 60 (sessenta dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20600 Nr: 1228-64.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Guiomar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspenção do feito por 60 (sessenta dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40490 Nr: 224-55.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Maria Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius 

Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspenção do feito por 60 (sessenta dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20689 Nr: 913-66.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bueno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspenção do feito por 60 (sessenta dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20599 Nr: 1227-79.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspenção do feito por 60 (sessenta dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20673 Nr: 921-43.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspenção do feito por 60 (sessenta dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20696 Nr: 916-21.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Balduina Pereira das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO, Tulio de 

Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, Vinicius Vargas Leite - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspenção do feito por 60 (sessenta dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19440 Nr: 3090-07.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Matos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 
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de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Aguardem-se os autos na secretaria à apresentação do Laudo Pericial.

Com a juntada, cumpra-se conforme determinado na decisão de fls. 

196/197.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40502 Nr: 236-69.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Batista de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 17.569-A, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Cumpra-se conforme decisão de fl. 140.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60745 Nr: 3683-60.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Domingos Lazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 Decisão

Considerando que foi realizada a restauração dos autos principais no E. 

TJMT, originando o processo código 102451, recebo o cumprimento de 

sentença, devendo ser anotado o necessário pela secretaria, nos termos 

do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se o executado para pagamento do valor devido, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput”).

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (NCPC, art. 523, § 3º).

Apense-se o presente feito ao processo código 102451.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50800 Nr: 692-48.2014.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Aloísio Babinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rocha, Willamon Milhomem da Silva, 

Razi de Tal, Mael de Tal, Simazinho Grileiro, Demá de Tal, Santa Luzia, 

alcunha "Santinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A MT, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 DECISÃO

O art. 854 do Novo Código de Processo Civil possibilita a penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, como se vê:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

Assim sendo, nos termos dos artigos 835, I, e 854 ambos do NCPC, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, a fim de determinar o 

bloqueio nas contas bancárias da parte executada, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD, até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer no Gabinete do Juiz até que seja processada a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe 

o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

Após o processamento da ordem perante as instituições financeiras, 

encaminhem-se os autos ao Cartório Judicial a fim de que procedam às 

intimações necessárias.

Em caso de penhora positiva, determino a intimação do executado, 

devendo ser aguardados os prazos previstos nos artigos 847 e 854, § 3º 

do Novo Código de Processo Civil.

 Não sendo encontrados valores ou decorrido o prazo acima sem a 

manifestação do executado, intime-se a parte exequente para, em 

15(quinze) dias, dar andamento ao feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66387 Nr: 1867-09.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARSdS, RdSR, RSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e condeno o requerido ao 

pagamento de alimentos na importância de 40% salário mínimo, além de 

50% das despesas extraordinárias com a infante (material escolar, 

despesas com saúde, vestimentas, entre outros), DEVENDO SER PAGO A 

PARTIR DO MOMENTO EM QUE O REQUERIDO FOR COLOCADO EM 

LIBERDADE. Defiro os benefícios da justiça gratuita para as partes.Sem 

custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85130 Nr: 6222-28.2017.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elieci Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacilda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85194 Nr: 6261-25.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oneides Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85190 Nr: 6257-85.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85189 Nr: 6256-03.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erineide da Silva Quintino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85197 Nr: 6264-77.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85196 Nr: 6263-92.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa de Souza Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82975 Nr: 4848-74.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEVIN REZENDE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, JOELMA RODRIGUES ALVARES - OAB:19325/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por KEVIN 

REZENDE CARVALHO, em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, já qualificados nos autos.

 A inicial foi recebida na ref.04.

 Contestação apresentada na ref.10, oportunidade em que apresentou 

quesitos.

 Em seguida, foi encartada impugnação (ref.14).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Defiro a realização de prova pericial, assim, NOMEIO o Dr. Hernan 

Hernandez Lizarazu, para que realize a perícia médica na parte autora, o 

qual, no prazo de 10 (dez) dias, deverá informar a este juízo o local, dia e 

hora para comparecimento do periciando.

Com a juntada das informações acima (local, data e horário), impulsione o 

Gestor Judiciário o presente feito, expedindo-se o necessário a fim de que 

a parte autora tome ciência da designação da perícia médica e compareça 

ao local.

 O laudo pericial deverá ser apresentado até 30 (trinta) dias da data da 

realização da perícia.

Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as partes no prazo 

comum de 10 (dez) dias.

A parte requerida já apresentou quesitos (ref.10).

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais.

São quesitos do juízo:

A. O (a) autor (a) apresenta lesões em membros ou funções corporais, 

com perdas anatômicas ou funcionais, causadoras de invalidez? Em caso 

positivo, em que membro(s) e/ou função(ões)?

 B. Essa invalidez é permanente?

C. A invalidez, se permanente, é total ou parcial?

 D. Se parcial, é completa ou incompleta?

 E. Se incompleta, a perda é de repercussão intensa, em grau médio ou 

leve?

 F. Existem sequelas residuais?

G. Existe nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito 

noticiado no processo?

Intime-se o médico da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73197 Nr: 4933-94.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonatas Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Confresa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado 

da lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65513 Nr: 1521-58.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvador Lourenço Gomes, MARIA DE FÁTIMA NUNES 

DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE BASILIO CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo schwingel - 

OAB:21100/MT, Nelton Schwingel - OAB:14175-A/MT

 (...).É o breve relato.DECIDO.Compulsados os autos, extrai-se que razão 

assiste às partes, eis que, apesar de ter sido anexado ao fólio processual 
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Laudo Pericial confeccionado por perita da POLITEC (ref.76), em tal laudo 

não restou demonstrado à estimativa da velocidade que os veículos 

trafegavam. O que se infere do documento, é que a própria Perita Criminal 

subscritora dele, conforme item 9.1 do laudo assevera que: “não dispõe 

de elementos materiais suficientes ou adequados às técnicas 

consagradas de cálculo de velocidade para determinar de forma 

inequívoca a velocidade inicial dos veículos (V1 e V2) quando do acidente 

em estudo. O CD recebido pela signatária contendo as possíveis 

gravações do acidente (...) foi enviada à Gerência de áudio e vídeo da 

POLITEC, a fim de que seja periciado (...)”. Dessa maneira, considerando 

que o laudo pericial foi datado em 11.11.2015, a fim de melhor instruir o 

feito, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA POLITEC, PARA QUE, NO PRAZO DE 

20 (VINTE) DIAS, FORNEÇA CÓPIA DO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

A VELOCIDADE ESTIMADA/APROXIMADA OU ATÉ MESMO PRECISA 

(CASO POSSÍVEL) DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE EM 

QUESTÃO.Com a juntada, independentemente de nova conclusão, 

intimem-se às partes para apresentarem memorais escritos.Por fim, tornem 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74342 Nr: 5361-76.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRLEY PARENTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Sousa Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se o executado para pagamento do valor devido, no prazo de 15 

dias, acrescido de custas, se houver (NCPC, art. 523 “caput”).

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (NCPC, art. 523, § 1º). Efetuado o pagamento parcial, a multa e 

os honorários incidirão sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º).

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (NCPC, art. 523, § 3º).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60745 Nr: 3683-60.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Domingos Lazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 Vistos.

Tendo em vista as informações prestadas via Malote Digital 

(rastreabilidade 81120162134866):

Suspendo o presente feito, por motivo de força maior, até que seja 

solucionado o pleito de restauração de autos a ser promovido perante o E. 

TJMT.

Aguarde-se em cartório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 66387 Nr: 1867-09.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARSdS, RdSR, RSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Vistos.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Novo CPC, 

processe-se em segredo de justiça.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, ressalvando a possibilidade de revogação.

Compulsando os autos constato que a relação de parentesco entre as 

partes restou comprovada, consoante certidão de nascimento dos 

menores, dentre outros documentos.

Atento aos preceitos legais constantes nos artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 

1.698, todos do Código Civil, e considerando a idade da parte autora, bem 

como ser de obrigação dos genitores providenciarem o sustento dos 

filhos, fixo os alimentos provisórios em valor correspondente a 40% 

(quarenta por cento) do salário mínimo nacional vigente, devidos a partir 

da citação.

Designo Audiência de Conciliação para o dia 13 de Setembro de 2016, às 

15h (horário oficial de Mato Grosso).

Cite-se e intimem-se as partes para que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus respectivos advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva 

das testemunhas e prolação de sentença.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60745 Nr: 3683-60.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Domingos Lazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Aguarde-se a resposta do Ofício expedido, 

observando-se o disposto na CNGC: “O Gestor Judiciário deverá reiterar, 

quando não respondidos, os ofícios expedidos há mais de (30) trinta dias”.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 66387 Nr: 1867-09.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARSdS, RdSR, RSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Vistos em correição.

Processo em ordem. Remetam-se os autos conclusos para o gabinete, 

imediatamente.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 66387 Nr: 1867-09.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARSdS, RdSR, RSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Vistos em correição.

 Vista ao M. P.

 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000267-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA RIBEIRO DA LUZ (AUTOR(A))

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000267-62.2018.8.11.0059. 

AUTOR: CICERA RIBEIRO DA LUZ RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Aqui se revela ação para conversão de auxílio doença 

em aposentadoria por invalidez. Inicialmente, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. A requerente aduziu ter sofrido um acidente de trabalho no 

ano de 2014, sendo que, desde então, vem formulando requerimento de 

aposentadoria por invalidez, o qual tem sido indeferido pela autarquia ré, 

sendo, contudo, deferido o benefício de auxílio-doença. Relatou-se na 

exordial que a invalidez seria permanente, de modo que a conversão do 

benefício ora percebido em aposentadoria por invalidez seria medida 

imperiosa. Diante de tais asserções, a parte autora pediu antecipação da 

tutela consistente em que o réu conceda desde logo o benefício de 

aposentadoria por invalidez. Nos autos foram acostados diversos laudos 

médicos, atestando que a incapacidade da autora é por prazo 

indeterminado. Apesar disso, o pleito antecipatório deve ser indeferido. 

Isso se justifica em razão do laudo médico recente apresentado ter 

descrito com superficialidade a possível incapacidade permanente. De 

igual modo, consoante mencionado pela autora, esta já vem recebendo o 

benefício de auxílio doença, o que demonstra que eventual 

reconhecimento de invalidez permanente, com a consequente conversão 

do benefício ora percebido em aposentadoria, não acarretará prejuízos à 

autora, visto que não está em desamparo. Desta feita, INDEFIRO O PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em prosseguimento, determino que seja 

procedida a citação do demandado, mediante remessa dos autos, para, 

querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se produção de 

prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo quesitos e indicar 

assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte 

requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, bem como para 

que posse indicar assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor 

Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data 

e horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. 

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários 

além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 4 – 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. Porto Alegre do Norte, 11 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000143-79.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HISMAEL BARBOSA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000143-79.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

HISMAEL BARBOSA DE ARAUJO Aqui se tem ação de busca e apreensão 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

HISMAEL BARBOSA DE ARAÚJO. Recebida a inicial, foi deferido o pedido 

liminar de busca e apreensão de veículo. Por conseguinte, restaram 

infrutíferas as tentativas de localização do requerido e do bem descrito na 

exordial. Instado a se manifestar, a parte autora requereu que este Juízo 

proceda buscas junto aos Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud a fim de 

buscar o endereço do requerido. DECIDO. Indefiro o pedido de que este 

Juízo efetue buscas para localização do endereço atualizado do 

requerido, eis que, em que pese a parte autora tenha aduzido que 

procedeu com tais diligências administrativamente, não trouxe nos autos 

qualquer prova de tal alegação. Impende ressaltar que o deferimento de tal 

medida somente se mostra pertinente quando ao menos tentada a 

efetivação pelos demais meios para localização por parte do requerente, 

haja vista que não se mostra razoável incumbir ao Poder Judiciário um 

ônus processual que lhe compete. Neste viés, manifeste-se a requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, em prosseguimento.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71655 Nr: 4231-51.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERISVANIO OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludimilla Pires de Andrade Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Defiro a juntada do substabelecimento.

Tem as partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79356 Nr: 2625-51.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. BATISTA SANTOS ME, Ordeci da Costa dos 

Santos, Paulo Resplande de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estes autos foram extintos porque não houve recolhimentos de custas e 

despesas proccessuais.

Consta nos autos ainda que a parte autora apresentou Embargos, mas, 

posteriormente, o autor apresentou documento que seria um acordo entre 

si e a parte ré.

Decido.

Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora manifeste-se quanto 

eventual desistência do recurso de Embargos, bem como quanto à 

eventual necessidade de representação da parte para atuar em Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79502 Nr: 2710-37.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejanete Ramos Paco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOISIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, fora proferida sentença, mas a parte ré apresentou 

Embargos de Declaração atancando capítulos da sentença relacionados à 

correção monetária, juros e outros consectáculos legais.
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Ouvido, o autor manifestou concordância com o pedido do réu.

Decido.

Considerando que a concordância da parte autora apresenta elementos 

que a identificam com eventual renúncia a eventual direito de crédito, 

ACOLHO OS EMBARGOS, JULGANDO-OS PROCEDENTES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55859 Nr: 914-79.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO ESTRELA, GIBRAN DIEGO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem-se ação de título executivo extrajudicial em que foi reconhecida a 

prescrição da pretensão executória.

Consta nos autos que foram opostos Embargos de Declaração em que 

foram ventilados seguintes argumentos:

“Conforme consta na decisão, ocorreu a prescrição da pretensão de 

cobrança da dívida, extinguindo, assim, o presente feito somente com 

relação ao devedor Gibran Diego dos Santos. Contudo, Excelência, não há 

que se arguir prescrição da cobrança do título uma vez que a sua 

alegação só terá fundamento a partir do momento em que fique claro nos 

autos que o exequente agiu com desídia e quedou-se inerte, o que não 

ocorreu no caso em tela. De acordo com o preceito legal do Código Civil, 

em seu artigo 202, inciso I, o despacho do Juiz que ordenar a citação é 

uma causa de interrupção da prescrição: “a interrupção da prescrição, 

que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I- por despacho do juiz, 

mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover 

no prazo e na forma da lei processual.”

 Disse ainda o embargante: “Ainda, há que se ressaltar o fato de que a 

prescrição só poderia ser pronunciada se o credor a ela der causa, o que 

não coaduna com o caso dos autos, isto porque o exequente, ora 

embargante, sequer foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento 

no feito ”

Decido.

Como se vê, o fundamento dos Embargos busca a reforma da decisão. 

Nos Embargos, a parte não apontou qualquer das situações previstas nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, o que impõe 

rejeição do recurso.

Assim, CONHEÇO OS EMBARGOS PORQUE TEMPESTIVOS, MAS OS 

REJEITO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48473 Nr: 4233-26.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdS, AJST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, RUBENS ALVES DO NASCIMENTO 

JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença transitou em 

julgado sem a manifestação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57109 Nr: 1642-23.2015.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Morais Almeida Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem-se ação de título executivo extrajudicial em que foi reconhecida a 

prescrição da pretensão executória.

Consta nos autos que foram opostos Embargos de Declaração em que 

foram ventilados seguintes argumentos:

“Contudo, o r. juízo ao proferir a sentença por ora objurgada, decidiu pela 

prescrição intercorrente da pretensão da cobrança da dívida, extinguindo 

o feito. Contudo, a decisão deste juízo está acoimada de erro material, uma 

vez que não há que se falar em prescrição da cobrança nos casos dos 

autos. É importante observar a disposição expressa do art. 206, §3º, 

inciso VIII do Código Civil, no sentido de que “prescreve em três anos a 

pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do 

vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial”. (grifo próprio)..”

 Disse ainda o embargante: “Desta forma, nota-se que o artigo de lei é 

claro ao prever que o prazo prescricional de 3 (três) anos começa a 

contar, no caso dos autos, do vencimento da dívida. E, ratificando este 

entendimento, está a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido 

de que o vencimento a que se refere o inciso VIII, §3º do artigo 206 é o do 

VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO... Nesta senda, tendo 

em vista que o vencimento da última parcela prevista no contrato que 

embasou a propositura da presente ação é na data de 28 de fevereiro de 

2015, e que o pedido de conversão da ação de busca e apreensão para 

execução se deu em 14 de novembro de 2017, resta-se evidenciado que 

a pretensão de cobrança da dívida não se encontra prescrita, uma vez 

que não houve o decurso do prazo prescricional de 3 (três) anos previsto 

expressamente em lei ”

Decido.

Como se vê, o fundamento dos Embargos busca a reforma da decisão. 

Nos Embargos, a parte não apontou qualquer das situações previstas nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, o que impõe 

rejeição do recurso.

Assim, CONHEÇO OS EMBARGOS PORQUE TEMPESTIVOS, MAS OS 

REJEITO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79423 Nr: 2672-25.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP SERVICO DE CNSTRUÇAO CIVIL LTDA, 

DIOGO PEREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem-se ação de título executivo extrajudicial em que foi reconhecida a 

prescrição da pretensão executória.

Consta nos autos que foram opostos Embargos de Declaração em que 

foram ventilados argumentos no sentido de que este Juízo teria sido 

contraditório por deixar de aplicar o artigo 10 do Código de Processo Civil 

e por não aplicar súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Decido.

Como se vê, o fundamento dos Embargos busca a reforma da decisão. 

Nos Embargos, a parte não apontou qualquer das situações previstas nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, o que impõe 

rejeição do recurso.

Assim, CONHEÇO OS EMBARGOS PORQUE TEMPESTIVOS, MAS OS 

REJEITO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78983 Nr: 2346-65.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Ricardo Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Embargos, a parte alegou que houve erro nas intimações dela, desde 

a distribuição da demanda, porque estariam sendo enviadas a advogados 

diversos daqueles apontados.

Assim, determino à Secretaria deste Juízo que certifique quanto às 
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alegações da parte, dizendo ainda se ela vinha se manifestando nos autos 

mesmo se o problema apontado vinha se concretizando.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78988 Nr: 2351-87.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONVENIÊNCIA ICO GELO, Henrique 

Sieverding, MARIEUNICE PEREIRA SOBRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes autos, consta que foi proferida sentença de extinção porque não 

teria havido atendimento a intimações. Consta também que a parte autora 

apresentou Embargos de Declaração.

Porém, posteriormente, a parte autora apresentou petição pedindo 

homologação de um acordo que teria havido entre si e a parte ré.

Decido.

Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora manifeste-se quanto à 

eventual desistência do recurso de Embargos, bem como diga quanto à 

eventual necessidade de regularização da representação por advogados 

para estar em Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81462 Nr: 3845-84.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Antonia Caixeta - ME, Lucimar Antonia 

Caixeta de Souza, Junior Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Embargos apresentados, a parte alegou que as intimações, desde a 

distribuição da demanda, estariam sendo realizadas de forma incorreta, 

em nome de advogados diversos daqueles apontados.

Assim, determino à Secretaria deste Juízo que certifique quanto às 

alegações da parte, dizendo ainda se a parte autora, vinha se 

manifestando no feito, mesmo diante de o caso de o problema por ela 

apontado ter se concretizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78991 Nr: 2354-42.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens dos Santos Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Embargos, a parte alegou que houve erro nas intimações dela, desde 

a distribuição da demanda, porque estariam sendo enviadas a advogados 

diversos daqueles apontados.

Assim, determino à Secretaria deste Juízo que certifique quanto às 

alegações da parte, dizendo ainda se ela vinha se manifestando nos autos 

mesmo se o problema apontado vinha se concretizando.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53381 Nr: 2855-98.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilde dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 28-55.98.2014.811.0059 (código 53381)

Tendo a parte a ré apresentado recurso de apelação, abra-se vista à 

parte autora para apresentação de contrarrazões.

Oportunamente, encaminhem-se estes autos à Superior Instância, 

externando nossas homenagens.

Porto Alegre do Norte (MT), 5 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19407 Nr: 3074-53.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloncio Campos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adonias Pereira Barros - 

OAB:16715/GO, Luiz Orcílio da Paixão - OAB:14.062 - GO, Michelly 

Gomes Pereira - OAB:22.509E - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Catiucia Lins de 

Almeida - OAB:10.126 - MT, Cynthia Durante - OAB:10282/MT, 

Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 Autos n. 3074-53.2010.811.0059 (código 19407)

Fixo prazo de 15 dias para que as partes manifestem-se quanto ao 

eventual interesse no prosseguimento do feito.

Se nada for dito, arquivem-se estes autos na condição de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 5 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12179 Nr: 712-49.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Oliveira Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 712-49.2008.811.0059 (código 12179)

Tendo a parte ré apresentado recurso de apelação, tem a parte autora o 

prazo de 15 dias para apresentar contrarrazões.

Oportunamente, encaminhem-se estes autos à Superior Instância, 

externando nossas homenagens.

Porto Alegre do Norte (MT), 5 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45561 Nr: 1372-67.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVGdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josue Silva Marinho - 

OAB:12423/A, Lorran de Souza Santos - OAB:22422-O - MT, Marcelo 

da Cunha Marinho - OAB:12501/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PETERSEM LUZ 

RIBEIRO - OAB:12781

 Autos n. 1372-67.2013.811.0059 (código 45561)

Abra-se vista à parte ré para apresentar Contrarrazões.

Tendo sido apresentada a peça ou tendo decorrido o prazo, 

encaminhem-se estes autos à Instância Superior, externando as 

homenagens desse Juízo.

Porto Alegre do Norte (MT), 9 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14659 Nr: 1127-95.2009.811.0059
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 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - 

MT Fomento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alexandre Nunes Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877, Marcela Regina de Almeida Freitas - OAB:9.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1127-95.2009.811.0059 (Código:14659)

Aqui se tem ação de execução de cédula de crédito industrial.

Em consulta ao Sistema Apolo, constata-se que a demanda foi distribuída 

como se ação de conhecimento fosse, no entanto, se trata de demanda 

executiva, razão pela qual determino à Secretaria Judicial que promova a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para fins de alteração de 

classe processual junto ao indigitado sistema.

Com o retorno, tendo em vista a inércia da parte exequente em promover o 

prosseguimento do feito, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem 

necessidade de novas intimações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 15 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46563 Nr: 2366-95.2013.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joferson da Costa e Silva, MARIA PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Arlindo Rezende da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO - OAB:1771

 Processo nº 2366-95.2013.811.0059 (Código: 46563)

Aqui se revela pedido de cumprimento de sentença.

Intime-se o requerido, mediante publicação do DJe, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito exequendo, frisando-se 

que o acaso não seja realizado o pagamento voluntário, o débito será 

acrescido de multa de 10%.

Não efetuado o pagamento, expeça-se, independentemente de nova 

conclusão, mandado de penhora e avaliação, consoante previsto no artigo 

523, §3º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 16 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49745 Nr: 5396-41.2013.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALRdP, KAR, CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5396-41.2013.811.0059 (Código: 49745)

Aqui se tem ação de cobrança de alimentos.

Citado, o requerido quedou-se inerte e não compareceu à audiência 

agendada, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Após, foi determinada a expedição de ofício ao Instituto Nacional do 

Seguro Social para que prestasse informações quanto à eventuais 

vínculos trabalhistas do demandado.

Por conseguinte, as informações vindicadas foram devidamente 

apresentadas pela autarquia previdenciária.

É o relatório. Decido.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando a pertinência destas. Sendo pedida produção de 

prova técnica, poderá ser apresentado assistente técnico, devendo ser 

formulados quesitos sob o risco de preclusão.

Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, deverá ser 

esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o risco de 

indeferimento da prova pretendida.

Tem as partes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestação, 

iniciando-se pela parte autora e, após, para a parte requerida.

Em tempo, guisa frisar que eventual decurso de prazo sem manifestação, 

implicará na concordância tácita das partes com o julgamento do processo 

no estado em que se encontra.

Dentro do prazo assinalado, deverá a requerente informar se houve o 

devido cumprimento da liminar deferida inicialmente.

Porto Alegre do Norte/MT, 16 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45113 Nr: 936-11.2013.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almirene Rodrigues de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 936-11.2013.811.0059 (Código:45113)

Aqui se tem ação de divórcio litigioso.

Compulsando os autos, verifica-se que, em 09/01/2018, foi expedida Carta 

Precatória à Comarca de São Félix do Xingu/PA, para fins de citação e 

intimação da parte ré acerca da audiência de conciliação designada para o 

dia 22/03/2018.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, verifica-se 

que até a presente data, embora ultrapassados 07 (sete) meses desde o 

recebimento da missiva, o Juízo Deprecado não deu prosseguimento a 

deprecata.

Em razão do exposto, determino à Secretaria Judicial que expeça ofício à 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, a fim de que, mesmo 

que, notadamente, não haja tempo hábil para intimação da parte acerca da 

audiência, seja dado fiel cumprimento à citação da parte ré.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte/MT, 15 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 43953 Nr: 3730-39.2012.811.0059

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Vicente Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transcarmo Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, JOSÉ ANTONIO ARMOA - OAB:10372-B, Julliane 

Alves da Silva - OAB:18.251 - MT, Sara de Lourdes Soares Orione e 

Borges - OAB:4.807-B, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Coutinho de Aquino 

- OAB:10.176, Antonio Carlos Xavier Filho - OAB:14543-B/MT, 

Antonio João de Carvalho Junior - OAB:6232/MT, DANIELE CRISTINA 

CARNEIRO - OAB:17377/B

 Por conseguinte, aplico o efeito translativo e julgo extintos os embargos 

de terceiros (Código 43953) com fulcro no art. 267, VI, do CPC, bem como 

condeno o agravante nas custas processuais e honorários de 

sucumbência, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos 

do art. 20, § 4º, do CPC, considerando o interesse patrimonial em disputa, 

o zelo na produção de provas e o lugar da prestação dos serviços, 

diverso do domicílio profissional do patrono da agravada.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 17054 Nr: 900-71.2010.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transcarmo Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Esteves, Jorge de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:31290/GO, Antonio João de Carvalho Junior - OAB:6232/MT, 

DANIELE CRISTINA CARNEIRO - OAB:17377/B, Márcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13.281 - MT, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 Autos n. 900-71.2010.811.0059 (código 17054)

Cumpra-se o despacho contido na folha retro e, após, arquivem-se os 

autos.

Porto Alegre do Norte (MT), 27 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 43953 Nr: 3730-39.2012.811.0059

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Vicente Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transcarmo Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, JOSÉ ANTONIO ARMOA - OAB:10372-B, Julliane 

Alves da Silva - OAB:18.251 - MT, Sara de Lourdes Soares Orione e 

Borges - OAB:4.807-B, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Coutinho de Aquino 

- OAB:10.176, Antonio Carlos Xavier Filho - OAB:14543-B/MT, 

Antonio João de Carvalho Junior - OAB:6232/MT, DANIELE CRISTINA 

CARNEIRO - OAB:17377/B

 Autos n. 3730-39.2012.811.0059 (código 43953)

Cumpra-se o despacho contido na folha retro e, após, arquivem-se os 

autos.

Porto Alegre do Norte (MT), 27 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50129 Nr: 119-10.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. T. Fernandes Junior - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Empreendidas diligências a fim de localizar a parte ré, restaram todas 

infrutíferas, consoante informações contidas nos autos.

Diante disso, defiro o pedido formulado às folhas retro, devendo ser 

procedida busca do endereço do demandado através do Sistema Bacejud 

e, restando esta inexitosa, através do Sistema Infojud.

Sendo exitosa qualquer das tentativas supra, deverá a Secretaria Judicial 

expedir o mandado de busca e apreensão respectivo.

De outro vértice, restando infrutífera a tentativa de localização do 

endereço da parte ré, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, se manifeste objetivamente em prosseguimento, sob risco de 

extinção do feito.

Porto Alegre do Norte/MT, 27 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49129 Nr: 4837-84.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilário Moacir Herter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Instadas a se manifestarem quanto às provas pretendidas para deslinde 

do feito, a parte autora requereu a oitiva de testemunhas e expedição de 

ofício às Secretarias Estaduais de Fazenda de Mato Grosso e Pará, a fim 

de que fossem prestadas informações.

Ao seu turno, o requerido postulou pelo julgamento do feito no estado em 

que se encontra, requerendo o indeferimento do pedido de produção de 

prova testemunhal vindicado pelo autor, eis que não teria sido justificada a 

pertinência de tal diligência.

Decido.

Na decisão posta na folha 101, este Juízo deliberou que o requerimento de 

produção de prova deveria ser suficientemente fundamento, sob o risco 

de preclusão.

Contudo, ao requerer a produção de prova, o autor apenas citou 

genericamente números de artigo do Código Civil e Código de Processo 

Civil.

Assim, fixo prazo de até 15 (quinze) dias para que a parte autora 

esclareça a pertinência da produção da prova testemunhal pleiteada, 

considerando o ponto controvertido fixado, dizendo quais testemunhas 

deporão sobre o ponto controvertido, esclarecendo o que exatamente 

será provado por elas, sob o risco de indeferimento da prova pedida.

Também, sob o mesmo risco e no mesmo prazo, deverá o autor esclarecer 

as razões da quantidade de testemunhas, esclarecendo a pertinência de 

cada uma.

Considerando que o objeto do depoimento pessoal é obter confissão e 

tendo em conta que o réu é ente público, esclareça o autor como a prova 

atingiria sua finalidade.

Nesse sentido, deve ser observado que o direito controvertido nestes 

autos não pode ser resolvido por eventual confissão, pois trata-se de 

bens indisponíveis do Estado.

Ademais, como o réu é pessoa jurídica de direito público, dificilmente o 

preposto por ele apresentado para depor teria conhecimento dos fatos 

objeto dessa demanda.

Assim, caso não seja concretamente justificado no mesmo prazo, o pedido 

de depoimento poderá ser indeferido.

Porto Alegre do Norte/MT, 20 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47811 Nr: 3590-68.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thais dos Santos Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Civil

Processo nº 3590-68.2013.811.0059 (código 47811)

Requerente: BANCO DO BRASIL S/A

Requerido: THAIS DOS SANTOS PINHEIRO

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se tem ação proposta pelo Banco do Brasil S/A em face de Thais dos 

Santos Pinheiro, em que se buscou o pagamento de montante relativo a 

título executivo denominado Cédula de Rural Pignoratícia.

A autora disse, na petição inicial, que houve inadimplemento e que a última 

parcela venceu em 13/09/2012.

Até a presente data não houve angularização processual.

É o relatório. Fundamento e decido.

Ora, tendo a ação se fundado em título executivo na modalidade Cédula 

Rural Pignoratícia, é pertinente cogitar-se quanto à prescrição 

intercorrente.
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A ação foi proposta em 19/07/2013, mas a última parcela do contrato 

venceu em 13/09/2012.

Contudo, até a presente data, não houve citação da parte demandada.

A legislação de regência estabelece ser de 3 (três) anos o prazo 

prescricional para cobrança dos títulos executivos denominados cédulas 

rurais pignoratícias.

No caso presente, a última parcela venceu em setembro de 2012 e, 

considerando que a parte autora não logrou a citação válida da 

executada, não se operou a interrupção da prescrição e, por isso, tendo 

decorrido mais de 3 (três) anos desde o vencimento da dívida, 

reconhece-se a prescrição intercorrente.

Em face do que foi dito, RESOLVENDO O MÉRITO DA DEMANDA, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA 

E EXTINGO este feito, nos termo do artigo 487, II do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e sem honorários.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo na condição 

de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Porto Alegre do Norte/MT, 21 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41285 Nr: 1017-91.2012.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, para o fim de:1-Fixar os alimentos definitivos em favor de 

GUSTAVO PATRICK DE QUADROS CARVALHO em 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo nacional;2-Decretar o divórcio de CIRLENE RIBEIRO 

QUADROS CARVALHO E AUGUSTO CARVALHO PINTO;Expeça-se 

mandado de averbação ao Cartório de Registro competente para fins de 

averbação do divórcio das partes, observando-se que a cônjuge varoa 

retornará a utilizar o nome de solteira.Registre-se que se a condenação 

retroage à data da citação para obrigar o réu ao no pagamento de todas 

as mensalidades eventualmente não adimplidas.Outrossim, nos termos do 

artigo 1.012, §1º, inciso II, do Código de Processo Civil, a presente 

sentença produzirá seus efeitos imediatamente após a sua publicação no 

que se refere aos alimentos ora fixados.Condeno o requerido ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

em favor do patrono da autora, estes que, em consonância com o 

disposto no artigo 85, §2º, incisos I e III, e §8º, do Código de Processo 

Civil, fixo em R$1.000,00 (um mil reais), entretanto, fica suspensa a 

exigibilidade da verba em razão do réu se tratar de pessoa 

hipossuficiente, sendo, inclusive, assistido nestes autos pela Defensoria 

Pública.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.P.R.I.C.Porto Alegre do Norte/MT, 22 

de agosto de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 43171 Nr: 2904-13.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço Dias Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, equivocados os cálculos apresentados.De outro norte, tangente à 

arguição do requerido de que a requerente recebeu o benefício ao longo 

do trâmite do processo de conhecimento, de igual forma, não 

prospera.Isso se justifica porquanto junto da exordial foram acostadas 

decisões proferidas pelo INSS no processo administrativo do autor, sendo 

que, à folha 76, a própria autarquia afirma que o requerente percebeu o 

benefício no período de 13/01/2009 até 01/12/2011, data em que ocorrera 

a cessação.Diante deste imbróglio processual, fixo prazo de 15 (quinze) 

dias para que a autora acoste nova planilha de cálculos, observando-se o 

termo inicial fixado em sentença, bem assim a data em que o benefício foi 

devidamente reestabelecido após a sentença.Outrossim, deverá ser 

apresentado documento em que conste a devida data de 

reestabelecimento do benefício.Decorrido in albis o prazo supra, deverá a 

Secretaria Judicial, independente de novas intimações ou conclusões, 

remeter os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Porto Alegre do Norte/MT, 21 de agosto de 2018.Marcos André 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42496 Nr: 2230-35.2012.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suelen Rodrigues de Lima - 

OAB:15035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de guarda, proposta por Joaquina Fernandes Aquino 

em face de Odentina Silva Gomes da Silva.

Na inicial, a requerente narrou que sua sobrinha, a infante Grasiela Silva 

Fernandes, estaria sofrendo maus tratos perpetrados por sua genitora, 

ora requerida.

Após o deslinde do feito, o Ministério Público requereu o apensamento 

deste feito à demanda de acolhimento institucional de código 55905.

Assim, foi determinada a remessa dos autos à esta Vara para 

apensamento das demandas.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Em análise ao feito de código 55905, verifica-se que foi proferida 

sentença, a qual, inclusive, transitou em julgado, de modo que no indigitado 

feito foi concedida a guarda definitiva da adolescente Grasiela à sua tia 

Joaquina.

Diante disso, considerando que a tutela jurisdicional pretendida com a 

presente demanda foi atingida nos aludido feito, constata-se a perda de 

interesse processual no prosseguimento deste feito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito.

Sem custas e honorários processuais.

Com o trânsito em julgado da sentença, remetam-se os autos ao arquivo, 

na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de 

praxe.

Porto Alegre do Norte/MT, 21 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50331 Nr: 286-27.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronildo Pontes de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 286-27.2014.811.0059 (Código: 50331)

Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário.

Intime-se a requerente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste quanto 

ao laudo apresentado pelo perito.

Juntada a manifestação ou decorrido o prazo supra, remetam-se os autos 

ao requerido para que, no prazo de 30 (trinta) dias se manifeste acerca do 

laudo.

Por se tratar de demanda que versa sobre prestações de natureza 
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alimentar, determino à Secretaria deste Juízo que monitore o decurso do 

prazo e, caso não sejam devolvidos os autos, autorizo desde já a retirada 

dos autos do sistema próprio ao Instituto Nacional do Seguro Social, 

encaminhando, após, à conclusão.

Porto Alegre do Norte/MT, 21 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 17054 Nr: 900-71.2010.811.0059

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transcarmo Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Esteves, Jorge de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:31290/GO, Antonio João de Carvalho Junior - OAB:6232/MT, 

DANIELE CRISTINA CARNEIRO - OAB:17377/B, Márcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13.281 - MT, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 VISTOS EM COREIÇÃO,

Restituo os autos à Secretaria Judicial e determino a imediata remessa ao 

Cartório Distribuidor a fim de averiguar a existência de custas e taxas 

processuais remanescentes.

Em sendo positivo, intime-se o sucumbente, pessoalmente, para efetivo 

pagamento.

Acaso ocorra a inércia, deverá a Secretaria Judicial providenciar as 

anotações de praxe, remetendo-se certidão ao Departamento competente 

do Tribunal de Justiça deste Estado.

Porto Alegre do Norte (MT), 29 de agosto de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16127 Nr: 92-66.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edis Guimarães de Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 92-66.2010.811.0059 (Código: 16127)

Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, abra-se vista à 

parte apelada, por meio de intimação através do DJe, para apresentação 

de contrarrazões no prazo legal.

Apresentada resposta ou decorrido sem manifestação o prazo, deverá a 

Secretaria Judicial proceder com a imediata remessa dos autos à Superior 

Instância.

Porto Alegre do Norte/MT, 16 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 21211 Nr: 581-36.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracema Araujo de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 581-36.2010.811.0059 (Código: 21211)

Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, abra-se vista à 

parte apelada, por meio de intimação através do DJe, para apresentação 

de contrarrazões no prazo legal.

Apresentada resposta ou decorrido sem manifestação o prazo, deverá a 

Secretaria Judicial proceder com a imediata remessa dos autos à Superior 

Instância.

Porto Alegre do Norte/MT, 16 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15415 Nr: 1912-57.2009.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J G Rosa Madereira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 475/2008 (Código: 15415)

Considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e tendo a 

Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, abra-se vista à 

parte apelada, por meio de intimação através do DJe, para apresentação 

de contrarrazões no prazo legal.

Apresentada resposta ou decorrido sem manifestação o prazo, deverá a 

Secretaria Judicial proceder com a imediata remessa dos autos à Superior 

Instância.

Porto Alegre do Norte/MT, 16 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62536 Nr: 316-91.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO DE SOUSA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para busca e apreensão promovida por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS em face de ENIVALDO DE SOUSA 

CARDOSO.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora não colacionou 

nenhum documento que comprove a mora do devedor.

Decido.

Em um primeiro momento se falaria em oportunizar a parte autora que 

emende à inicial, contudo, para que se constitua a mora do devedor 

mediante a sua devida notificação extrajudicial, é necessário lapso 

temporal superior aos 15 (quinze) dias à que alude o artigo 321, do Código 

de Processo Civil – o qual trata acerca da emenda à inicial -, bem assim, 

por ser esta fase processual incompatível com a suspensão do processo 

até que se aguarde o deslinde da cobrança na esfera administrativa, não 

há o que se falar em emenda.

Com efeito, o indeferimento da exordial é medida de rigor, posto que esta 

não atende os requisitos elencados em lei.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, indefiro a petição inicial e julgo extinto o presente 

processo, sem a apreciação do mérito da causa.

Revogo a liminar concedida anteriormente.

Isento de custas processuais e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal, determino a Secretaria que expeça o 

necessário para remeter os autos ao arquivo, mediante adoção das 

formalidades de praxe.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 2181 Nr: 416-37.2002.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iron Marques Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Autos n. 416-37.2002.811.0059 (código 2181)

Considerando que a parte ré foi devidamente intimada para se manifestar 

acerca da não localização da testemunha para ser inquirida, mas 

quedou-se inerte, abram-se vistas dos autos, sucessivamente, ao 

Ministério Público e ao réu, para apresentação de razões finais escritas, 

no prazo legal.

Após, volvam os autos conclusos.

 Porto Alegre do Norte (MT), 27 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50121 Nr: 113-03.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Afonso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celiamar Rosa de Avila, Almirante Fernandes 

Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julliane Alves da Silva - 

OAB:18.251 - MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para demonstrar que 

Carlos Alberto Ferreira de Avila e Almirante Filho receberam bens 

possíveis de responder pela dívida, dizendo ainda se há ou não 

procedimento de inventário de partilha em razão da morte de Almirante 

Fernandes Xavier, sob risco de extinção de feito em relação a ele, como 

determinado na decisão de fl.84.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101417 Nr: 3320-68.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Gomes Vieira, Jaymison Ernandes de 

Oliveira, Cleberson de Souza Cardoso, vulgo "Cebolão", Janari Wanderley 

da Costa, alcunha "Pura Bucha", Jose Soair de Oliveira Junior, Josenilton 

da Silva Pereira, José Andrade Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT, Riveraldo Gomes da Silva - OAB:8143-A/PA

 Ante o exposto, com base na motivação supra, REVOGO A PRISÃO 

PREVENTIVA DOS INDICIADOS JANARI WANDERLEY DA COSTA, JOSÉ 

SOAIR DE OLIVEIRA JÚNIOR, JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE, 

CLEBERSON DE SOUZA CARDOSO, RENATO GOMES VIEIRA e 

JOSENILTON DA SILVA PEREIRA, concedendo-lhes liberdade provisória 

mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da 

prisão (art. 319, do CPP):1- Comparecimento bimestral neste juízo para 

informar endereço atualizado e justificar suas atividades;2- Proibição de 

ausentar-se da Comarca onde residem, por prazo superior a 15 (quinze) 

dias, sem prévia autorização judicial;3- Proibição de envolver em novos 

delitos.Por outro lado, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva do acusado JAYMISON ERNANDES DE 

OLIVEIRA ARAÚJO.Cientifique-se os investigados de que o 

descumprimento das medidas impostas poderá acarretar, dentre outras 

consequências, a DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, conforme 

preceitua o art. 282, §4º do CPP.EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA EM 

FAVOR DOS INDICIADOS JANARI WANDERLEY DA COSTA, JOSÉ SOAIR 

DE OLIVEIRA JÚNIOR, JOSÉ ANDRADE CAVALCANTE, CLEBERSON DE 

SOUZA CARDOSO, RENATO GOMES VIEIRA e JOSENILTON DA SILVA 

PEREIRA, se por outro motivo não estiverem presos.Em tempo, homologo o 

pedido da defesa em relação a desistência das testemunhas Matheus 

Rodrigues Oliveira, Romes Lopes Ferreira Parente e Tommes Alves 

Borges, Joseane dos Santos e Valdeir da Silva Tavares.Por fim, 

considerando expirado o prazo para cumprimento da deprecata (ref. 113) 

e nos termos do artigo 222, §2º, do CPP, DECLARO encerrada a instrução 

criminal, determinando a abertura de vista aos sujeitos processuais para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sucessivamente, apresentarem alegações 

finais.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46457 Nr: 2264-73.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atenor Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 INTIMO a defesa do réu ATENOR SOARES DA SILVA por intermédio do 

defensor nomeado, Dr. Nelton Schwingel - OAB/MT nº 14175-A para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais defensivas.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38813 Nr: 2951-34.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ryan Mateus da Silva Pereira, representado por Irani 

Vieira da Silva Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos em Correição.Trata-se de Ação de Concessão de 

Amparo Social a Pessoa Portadora de Deficiência proposta por RYAN 

MATEUS DA SILVA PEREIRA, representado por Irani Vieira da Silva 

Conceição, em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos 

já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe.A Inicial 

foi recebida (Ref.5), ocasião em foi deferido os benefícios da gratuidade 

de justiça e indeferido o pedido de tutela antecipada, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do princípio rebus sic stantibus.Nomeado Perito Judicial 

para realização de perícia médica.Laudo médico pericial (Ref.30). 

Manifestação da parte autora acerca do laudo pericial (Ref.37). 

Apresentação de manifestação, juntamente com documentos 

(Ref.41).Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos processuais 

de validade e existência da relação processual presentes.À evidência, 

constato que o cerne da lide reside em saber se estão presentes os 

requisitos legais para a concessão do respectivo benefício previdenciário, 

sendo este o ponto controvertido.Por oportuno, determino a realização de 

estudo social na residência da parte autora, a fim de aferir suas 

condições socioeconômicas, bem como a de seus familiares. Nesta 

oportunidade, desde já NOMEIO a Assistente Social deste Juízo para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, realize a perícia socioeconômica na residência 

da parte autora, respondendo aos quesitos apresentados, a fim de avaliar 

as reais condições para obtenção do benefício ora pleiteado. Com a 

juntada do laudo socioeconômica, INTIME-SE a parte autora e o INSS por 

intermédio da Procuradoria Federal, com a remessa dos autos.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30458 Nr: 1256-79.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ajackson Carmo Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110, Tobias Piva - OAB:20730-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em Correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto por JOÃO AJACKSON 

CARMO LEITE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos, devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, proceda o setor competente a mudança da fase processual.

Considerando que devidamente citada, a executada se manteve silente, 

nada opondo quanto aos cálculos de liquidação de sentença referente ao 

benefício previdenciário, proceda o Sr. Gestor às providências 

necessárias para que seja expedido, por intermédio do presidente do 

tribunal competente, precatório ou requisição de pequeno valor em favor 

do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40400 Nr: 404-84.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson de Oliveira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Em decisão de ref. 05, foi deferida a justiça gratuita, bem como nomeado 

perito médico para detectar possível incapacidade para o trabalho.Laudo 

pericial em ref. 30.A parte autora se manifestou do laudo em ref. 37Citada, 

a parte requerida apresentou contestação (ref. 39) tempestivamente, 

conforme certidão de ref. 40, juntando o CNIS e outros documentos.Na 

peça de defesa, a requerida alegou preliminar de prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao ajuizamento da 

ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei Federal n. 

8.213/91.Com efeito, insta salientar que a prescrição aqui arguida é aquela 

que não atinge o fundo de direito, ou seja, o direito ao recebimento do 

benefício previdenciário em tela, mas sim as prestações não reclamadas 

dentro de certo lapso de tempo, que vão prescrevendo em face da 

demora do beneficiário em requerê-las, especialmente porque atinente à 

relação de trato sucessivo.Nesse passo, considerando que a prescrição 

tem seu início a partir do vencimento de cada parcela, antes de tudo, 

faz-se necessário fixar a data do início do benefício, para só então, 

verificar a ocorrência ou não da prescrição. Sendo assim, tenho por mim 

que a preliminar alegada deverá ser apreciada com maior segurança no 

momento da prolação da sentença.Assim, não há preliminar a ser 

apreciada.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38525 Nr: 2805-90.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otilia Salvador Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o feito já fora devidamente saneado, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de outubro de 2018 às 

16hrs30min.

Ressalto que a parte autora deverá ser intimada pessoalmente, tendo em 

vista o pedido para seu depoimento pessoal, contudo, as testemunham 

deverão comparecer à audiência designada, independente de intimação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40459 Nr: 444-66.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José dos Santos Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por MARIA JOSÉ DOS 

SANTOS FARIAS, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

– INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do processo em 

epígrafe.

Em decisão de ref. 05, foi deferida a justiça gratuita e indeferida, bem coo 

nomeado perito médico para detectar possível incapacidade para o 

trabalho.

Laudo pericial em ref. 17.

A parte autora se manifestou do laudo em ref. 24

Citada, a parte requerida apresentou manifestação, juntando o CNIS e 

outros documentos em ref. 26.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40372 Nr: 387-48.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Herculano Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE 

DE TRABALHO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por JOSÉ 

HERCULANO NETO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 
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processo em epígrafe.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24308 Nr: 247-19.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reverson Benites, representado por Denise Benites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Pensão por Morte com pedido de Antecipação de 

Tutela, ajuizada por REVERSON BENITES, menor impúbere, neste ato 

representado por sua genitora DENISE BENITES e DENISE BENITES em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando ter preenchido os requisitos necessários 

para a concessão do benefício ora pleiteado.

Em decisão de ref. 42, fora determinada a suspensão do presente 

processo, até julgamento da Ação de Averiguação de Paternidade (Cód. 

24300) e Ação de Reconhecimento de União Estável (Cód. 24301).

Compulsando os supraditos autos, verifico que somente a Ação de 

Reconhecimento de União Estável (Cód. 24301) foi julgada.

Diante disso, DETERMINO a suspensão do presente processo, até o 

julgamento da Ação de Averiguação de Paternidade (Cód. 24300), tendo 

em vista a necessidade de verificação quanto à legitimidade da parte 

autora nessa demanda.

Intimem-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32590 Nr: 2464-98.2016.811.0019

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Soares da Silva Mees

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Roberto Mees

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso-Núcleo de Lucas do Rio Verde - OAB:

 Vistos em Correição.

Considerando o teor da petição retro, nomeio a Dra. Lindamir Macedo de 

Paiva, OAB-MT sob o nº 16164, para patrocinar os interesses de TATIANE 

SOARES DA SILVA MEES, nos termos do art. 14 da Lei nº 1.060/50 com 

advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB)

Advirto, ainda, que os devidos honorários advocatícios serão 

regularmente arbitrados em sede de sentença.

 Promova o devido cadastramento da causídica no Sistema APOLO.

Intime-se pessoalmente a requerente, acerca da referida nomeação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40601 Nr: 526-97.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izael Balbino Lucas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando minuciosamente os autos, verifico que o requerimento 

administrativo, o qual indeferiu o beneficio, não foi juntado aos autos.

Assim, DETERMINO a intimação da parte requerente, para apresentar o 

referido documento, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos ao gabinete.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40417 Nr: 411-76.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leci Brito do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por LECI BRITO DO 

NASCIMENTO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do processo em 

epígrafe.

Em decisão de ref. 05, foi deferida a justiça gratuita e indeferida, bem coo 

nomeado perito médico para detectar possível incapacidade para o 

trabalho.

Laudo pericial em ref. 17.

A parte autora se manifestou do laudo em ref. 24

Citada, a parte requerida apresentou manifestação, juntando o CNIS e 

outros documentos em ref. 26.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 842 de 886



tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22063 Nr: 183-43.2014.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henrique Manuel Mendes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neire Medeiros Bergamaschi, Paulo Roberto 

Junior Bergamaschi, Simoni Bergamaschi da Fonseca, Patrícia Bergamashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Intimo as partes, na pessoa dos advgados, para intimar e trazer suas 

testemunhas, RESIDENTES NA COMARCA, na audiência de instrução 

redesignada para o dia 25/10/2018, às 14:30 hs, considerando o artigo 

455 do CPC, que diz, cabe ao advogado da parte, intimar ou informar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, hora e local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43248 Nr: 1985-37.2018.811.0019

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Terezinha Dias Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Letícia Jamariqueli Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 (...) É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.Infere-se da decisão liminar que 

fora oportunizado ao requerido no prazo comum de quinze dias a 

desocupação voluntária do imóvel ou a purgação da mora, sendo que este 

último deveria ser feito mediante depósito judicial dos débitos apontados 

na inicial e mais eventuais aluguéis que vencerem no curso da lide, além 

das custas e honorários em 10% do valor do débito (ref. 5).Sucede, ainda, 

que ao ser regularmente intimado/cientificado (ref. 19), o requerido 

comprovou a purgação da mora, objetivando evitar a rescisão contratual, 

conforme documentos apresentados e acostados à ref. 21.Pois bem. A 

Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), aplicável à espécie, possibilita ao 

devedor o direito de purgar sua mora, a fim de evitar a rescisão do 

contrato locatício, bem como a retomada do bem.Assim, exercido/cumprido 

legalmente a purgação da mora, resta impossibilitado o prosseguimento 

das ulteriores deliberações, mormente despejo do imóvel discutido, 

sobretudo porque houve a devida garantia pelo requerido.Desta feita, a luz 

do que disciplina a Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), em seu artigo 62, 

inciso III, SUSPENSO, por ora, A ORDEM DE DESPEJO - cumprimento da 

liminar concedida -, de modo que DETERMINO a INTIMAÇÃO do 

locador/requerente, para se manifestar no entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de aceitação dos valores depositados pelo 

requerido.Após, INTIME-SE o locatário/requerido, para se manifestar em 

igual prazo, podendo inclusive complementar os valores, se for o 

caso.Tudo cumprido e devidamente certificado, torne os autos conclusos 

para decidir em prosseguimento.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29832 Nr: 923-30.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Galvani Indústria, Comércio e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boa Esperança Agropecuária Ltda, Nelson 

José Vigolo, Bom Jesus Agropecuária Ltda, Edilene Pereira Moraes Vigolo, 

Geraldo Vigolo, Rosemari Konageski Vigolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Fernando Decanini - 

OAB:MT 9993 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:8872

 Vistos em Correição.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das partes, 

sobre o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para tomar ciência, após, arquive-se os autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39903 Nr: 190-93.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisa Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando minuciosamente os autos, verifico que o requerimento 

administrativo, o qual indeferiu o beneficio, não foi juntado aos autos.

Assim, DETERMINO a intimação da parte requerente, para apresentar o 

referido documento, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos ao gabinete.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39387 Nr: 3193-90.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Forquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando minuciosamente os autos, verifico que o requerimento 

administrativo, o qual indeferiu o beneficio, não foi juntado aos autos.

Assim, DETERMINO a intimação da parte requerente, para apresentar o 

referido documento, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos ao gabinete.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26804 Nr: 1157-46.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alair Maria Santoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Bastos de Sena - 

OAB:

 DECISÃO

Vistos em Correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposto por JOÃO AJACKSON 

CARMO LEITE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos, devidamente qualificados nos autos.

Considerando que devidamente citada, a executada se manteve silente, 

nada opondo quanto aos cálculos de liquidação de sentença referente ao 

benefício previdenciário, proceda o Sr. Gestor às providências 

necessárias para que seja expedido, por intermédio do presidente do 

tribunal competente, precatório ou requisição de pequeno valor em favor 
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do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Expeça-se Alvará.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40370 Nr: 385-78.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Lúcia Ribeiro da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por TEREZINHA LÚCIA RIBEIRO DA ROSA, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39902 Nr: 189-11.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos em Correição.Trata-se de Ação de Concessão de 

Amparo Social a Pessoa Portadora de Deficiência proposta por MARIA DA 

SILVA GONÇALVES, em face do Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do processo em 

epígrafe.A Inicial foi recebida (Ref.5), ocasião em foi deferido os 

benefícios da gratuidade de justiça e indeferido o pedido de tutela 

antecipada, sem prejuízo da aplicação vindoura do princípio rebus sic 

stantibus.Nomeado Perito Judicial para realização de perícia médica.Laudo 

médico pericial (Ref.22 E Ref. 25). Devidamente citado, o INSS deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, conforme certidão de 

red. 29.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos processuais 

de validade e existência da relação processual presentes.À evidência, 

constato que o cerne da lide reside em saber se estão presentes os 

requisitos legais para a concessão do respectivo benefício previdenciário, 

sendo este o ponto controvertido.Por oportuno, determino a realização de 

estudo social na residência da parte autora, a fim de aferir suas 

condições socioeconômicas, bem como a de seus familiares. Nesta 

oportunidade, desde já NOMEIO a Assistente Social deste Juízo para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, realize a perícia socioeconômica na residência 

da parte autora, respondendo aos quesitos apresentados, a fim de avaliar 

as reais condições para obtenção do benefício ora pleiteado. Com a 

juntada do laudo socioeconômico, INTIME-SE a parte autora e o INSS por 

intermédio da Procuradoria Federal para se manifestarem acerca do laudo 

médico, bem como do laudo socioeconômico, com a remessa dos 

autos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40371 Nr: 386-63.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Lúcia Rodrigues Nogueira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TRABALHADOR RURAL proposta por 

VANDA LÚCIA RODRIGUES NOGUEIRA DOS SANTOS, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Em decisão de ref. 05, foi deferida a justiça gratuita e indeferida, bem 

como nomeado perito médico para detectar possível incapacidade para o 

trabalho.

Laudo pericial em ref. 15.

A parte autora se manifestou do laudo em ref. 22.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40069 Nr: 239-37.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Batista Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por JOSEFA BATISTA LIMA, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já 

devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Em decisão de ref. 05, foi deferida a justiça gratuita e indeferida, bem 

como nomeado perito médico para detectar possível incapacidade para o 

trabalho.

Laudo pericial em ref. 21.

A parte autora se manifestou do laudo em ref. 27.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40374 Nr: 389-18.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidalha Zucoloto Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TRABALHADOR RURAL proposta por 

SIDALHA ZUCOLOTO CARVALHO, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe.

Em decisão de ref. 05, foi deferida a justiça gratuita e indeferida, bem 

como nomeado perito médico para detectar possível incapacidade para o 

trabalho.

Laudo pericial em ref. 17.

A parte autora se manifestou do laudo em ref. 24.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40419 Nr: 413-46.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rute Benedita Sales Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Em decisão de ref. 05, foi deferida a justiça gratuita, bem como nomeado 

perito médico para detectar possível incapacidade para o trabalho.Laudo 

pericial em ref. 27.A parte autora se manifestou do laudo em ref. 

34.Citada, a parte requerida apresentou contestação (ref. 35) 

tempestivamente, conforme certidão de ref. 36, juntando o CNIS e outros 

documentos.Na peça de defesa, a requerida alegou preliminar de 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, 

da Lei Federal n. 8.213/91.Com efeito, insta salientar que a prescrição aqui 

arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou seja, o direito ao 

recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim as prestações 

não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão prescrevendo 

em face da demora do beneficiário em requerê-las, especialmente porque 

atinente à relação de trato sucessivo.Nesse passo, considerando que a 

prescrição tem seu início a partir do vencimento de cada parcela, antes de 

tudo, faz-se necessário fixar a data do início do benefício, para só então, 

verificar a ocorrência ou não da prescrição. Sendo assim, tenho por mim 

que a preliminar alegada deverá ser apreciada com maior segurança no 

momento da prolação da sentença.Assim, não há preliminar a ser 

apreciada.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40401 Nr: 405-69.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Santana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por EUCLIDES SANTANA DE 

ALMEIDA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Em decisão de ref. 05, foi deferida a justiça gratuita e indeferida, bem 

como nomeado perito médico para detectar possível incapacidade para o 

trabalho.

Laudo pericial em ref. 19/20.

A parte autora se manifestou do laudo em ref. 27

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40458 Nr: 443-81.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando minuciosamente os autos, verifico que o requerimento 

administrativo, o qual indeferiu o beneficio, não foi juntado aos autos.

Assim, DETERMINO a intimação da parte requerente, para apresentar o 

referido documento, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos ao gabinete.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43722 Nr: 2283-29.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110, Tobias Piva - OAB:20730-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sirvo-me da presente para intimar a requerente, a fim providenciar o 

pagamento da diligência, para cumprimento do ato processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43771 Nr: 2313-64.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozana Souza do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR VELOZO JUNIOR - 

OAB:120198, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.Trata-se de Ação Previdenciária de restabelecimento 

de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez , proposta por OZANA 

SOUZA DO NASCIMENTO,, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe.Considerando os documentos acostados aos autos 

pela parte autora, verifico que foram preenchidos os requisitos legais. 

Assim, forte na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta 

Maior, RECEBO a presente exordial.DEFIRO o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

CPC.No que tange ao pleito de tutela de urgência, entendo que sua análise 

deverá ser postergada para quando da chegada do laudo pericial e 

manifestação das partes. Assim, desde já, pelos fundamentos alhures, 

NOMEIO como perito judicial, independentemente de compromisso, o Dr. 

RICARDO SANCHES PEREIRA, CRM/MT nº 5404, com endereço 

profissional no PSF URBANO, Centro, CEP: 78560-000, Porto dos 

Gaúchos/MT, devendo o mesmo ser intimado pessoalmente desta 

nomeação para conhecimento, devendo informar data para realização da 

respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos.Com a juntada do laudo médico, 

CITE-SE o INSS, por intermédio da Procuradoria Federal Especializada, com 

a remessa dos autos para, querendo contestação a presente demanda e, 

na mesma oportunidade, INTIME-SE a autarquia federal para se manifestar 

acerca do laudo pericial.Intime-se, ainda, a parte autora para manifestar 

acerca do laudo pericial.Faculta-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos (§1° do art. 465, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41814 Nr: 2225-71.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Fernandes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): De Cujus Maria Creusa Alves de Sousa, 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Distribuída a petição inicial houve o reconhecimento imediato 

de ofício da prescrição, conforme sentença às fls. 30/33.Em contínuo, a 

parte autora recorreu da sentença. Então, seguiu-se o julgamento pelo 

TRF da 1.ª Região dando provimento a apelação do autor para anular a 

sentença, determinando o retorno dos autos à origem (fls. 48/53). Com o 

retorno do processo, a parte autora peticionou nos autos requerendo o 

prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução e 

julgamento (fls. 57/58).Com isso, seguiu-se decisão do magistrado que 

jurisdicionava à época, fixando o ponto controvertido e designando 

audiência de instrução (fls. 59/60). Denota-se, no entanto, que a 

manifestação da parte autora (fls. 57/58) acabou por induzir em erro o 

magistrado anterior, já que não era o momento processual para 

designação de audiência de instrução. Isso porque, a autarquia requerida 

sequer foi citada, não havendo a angularização da relação processual, 

com a perfectibilização do contraditório.Desse modo, revogo a decisão de 

fls. 59/60 e, por conseguinte, cancelo a audiência de instrução designada 

para o dia 28/06/2018. CITE-SE a parte requerida para oferecer 
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contestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 335 do CPC, 

sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.Com vistas a 

conferir celeridade ao feito, desde já, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14/11/2018 às 18h15mim (MT). Advirto os 

advogados das partes para que procedam em conformidade com o artigo 

455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhes 

informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do 

local da audiência designada. Intime-se pessoalmente o autor para 

comparecer na audiência acompanhado de seu advogado. Intime-se a 

autarquia requerida. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências.São Félix do AMT, 24/08/2018.Janaína Cristina de Almeida 

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133653 Nr: 536-21.2016.811.0017

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da Requerente para comparecer em Juízo para cumprimento 

do artigo 729 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17680 Nr: 583-39.2009.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para manifestar-se sobre às fls. 127-128, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45200 Nr: 1554-14.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton José Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, MÁRCIO CASTILHO DE MORAES - OAB:7247

 Isto posto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal 

consubstanciado na denúncia, para CONDENAR o réu AMILTON JOSÉ 

AMORIM, como incursos nas penas do artigo 180, parágrafo 3º, do Código 

Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.Em 

observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal passo a dosar 

a pena:O Código Penal atribui ao crime de receptação pena de reclusão de 

01 (mês) a 01 (um) ano, ou multa, ou ambas as penas.Atendendo as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se 

refere à culpabilidade, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, 

não ultrapassou aquela inerente ao próprio tipo penal, não havendo 

qualquer subsídio que possa aumentar ou diminuir a censura da prática do 

ato ilícito.Por fim, CONDENO o réu a pena de 03 (três) meses de detenção, 

e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Outrossim, 

considerando que o réu permaneceu preso preventivamente de 

06/08/2015 a 09/12/2015, realizada a detração penal, forçoso o 

reconhecimento da extinção da pena imposta ao réu pelo integral 

cumprimento. Com isso, declaro EXTINTA a PUNIBILIDADE do réu AMILTON 

JOSÉ AMORIM pelo cumprimento integral da pena, nos termos do artigo 66, 

II, da Lei 7.210/84. Providências finais:Condeno o réu em custas 

processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cientifique-se o Parquet e o Advogado 

de Defesa.Após, o trânsito em julgado:a) lance o nome do acusado no rol 

dos culpados (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal);b) oficie-se ao 

SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais) e;c) cumpra-se 

expedindo o necessário e após, arquivem-se com as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138178 Nr: 1376-94.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alto Boa Vista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neusa Cirqueira Milhomem Portugal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antônio Queiroz 

Fullin - OAB:11116

 Vistos.

Ante a alegação da parte Embargada, certifique a Secretaria a 

tempestividade dos presentes embargos, tornando os autos conclusos em 

seguida para análise dos mesmos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145720 Nr: 2362-14.2018.811.0017

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABdP, IAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a inicial, uma vez que preenche os requisitos legais contidos no 

Código de Processo Civil.

Defiro as benesses da assistência judiciária gratuita.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público Estadual, para manifestar no 

presente feito como fiscal da ordem jurídica, pelo prazo legal.

 Após, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145586 Nr: 2266-96.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilomar Gomes Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Lei nº 13.043 publicada em 13 de novembro de 2014, em seu artigo 101, 

alterou o Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, realizando 

mudanças consideráveis no procedimento aplicado as obrigações 

contratuais garantidas mediante alienação judiciária, as quais este Juízo 

passa a aplicar.

O artigo 3º do Decreto-Lei no 911/1969 passa a vigorar com o seguinte 

texto: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada 

a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”.

O § 12º do artigo 3º do mesmo Decreto-lei citado no artigo supra e também 

alterado pela nova lei, preceitua que "A parte interessada poderá requerer 

diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à 

sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da 

tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da 

petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que 

concedeu a busca e apreensão do veículo”.

 Em razão do exposto, e considerando que os requisitos da presente 
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petição foram cumpridos de forma satisfatória, merece ser acolhida a 

pretensão do autor.

De antemão, DETERMINO ao Sr. Gestor da Secretaria para que constate a 

autenticidade da decisão judicial que autorizou a liminar nos autos 

principais, e uma vez constatada a autenticidade da mesma, EXPEÇA-SE 

Mandado de Busca e Apreensão do veículo descrito às fls. 02, no 

endereço constante às fls. 02-verso.

Autorizo o Senhor Oficial de Justiça a proceder, em sendo necessário, de 

acordo com o que prevê o artigo 212, §2° do Código Processo Civil e 

requisitar reforço policial, arrombamento.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132318 Nr: 2121-45.2015.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Cícero Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Fernandes Goes, Divino Tobias, Luiz 

Francisco da Silva, Fabio da Silva Alves, Antônio do Manelão, Elton 

Gonçalves, Jair Pantaneiro, Domingos do João Miguel, Batata Tratorista e 

Ourtos, Associação de Hortigranjeiros de Pontinópolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Decido. Considerando que não foram arguidas questões preliminares ou 

prejudiciais de mérito, bem como já fora afastada a competência da Vara 

Agrária do caso em deslinde (fls. 233/246), REPUTO SANEADO O FEITO, 

nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Como pontos 

controvertidos, fixo o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão da possessória, quais sejam: a comprovação do exercício 

efetivo da posse na área em litígio pelo autor, o tempo de sua posse, a 

ameaça/ocorrência do esbulho/turbação, além de eventuais perdas e 

danos sofridos pelo autor, bem como se a área em que os requeridos 

encontravam-se estaria incluída dentro da Fazenda São 

João.Considerando que as partes pugnaram pela oitiva de testemunhas e 

depoimento pessoal dos autores, DESIGNO audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 19 de junho de 2019, às 13h00min. 

(Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), cujo rol deverá ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 357, §4º, 

do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão, bem como atender ao 

disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil.Advirto que caberá ao 

advogado das partes informarem ou intimarem as testemunhas por ele 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, consoante o disposto no artigo 455 

do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes da data designada para 

a audiência de instrução.Considerando que a parte requerida pugnou pela 

realização de perícia técnica, relativa ao levantamento topográfico da 

área, com base nas coordenadas das matrículas juntadas pelos autores, 

com a finalidade de aferição do local onde se encontravam os requeridos 

(dentro ou fora do perímetro ali descrito),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38714 Nr: 2467-64.2013.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orígenes Moraes Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Carlos Beretta, Márcio Oliveira Souza 

Marinho, Jocimar Amorim da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amim Antônio Fonseca - 

OAB:12.951-B, Marcos Garcia Rodrigues - OAB:7.030-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Vistos.

Para fins de readequação de pauta, REDESIGNO a presente oralidade para 

o dia 29 de maio de 2019, às 17h00min (Horário Oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem 

necessárias.

 No mais, cumpra-se as determinações já constantes nos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41359 Nr: 1852-40.2014.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Businessincorp Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theobaldo André Begrow, Rosimeire Arruda 

Begrow, Ilo Leandro Begrow, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A, RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - OAB:18030/O

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140918 Nr: 3019-87.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Jorge Bittencourt da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:12797/B, Oswaldo Augusto Benzes dos Santos - 

OAB:17861-A

 Vistos.

O Reeducando atualmente encontra-se beneficiado pela progressão de 

regime, estando no semiaberto, conforme decisão de fls. 194/196, a qual 

fixou, dentre outras medidas, a proibição de se ausentar da Comarca sem 

a prévia autorização deste Juízo.

Às fls. 211/212 o Reeducando solicitou autorização para o seu 

deslocamento até a cidade de Goiânia – GO, pra fins de realização de 

procedimento médico.

O membro Ministerial pugnou pela concessão do pedido, nos termos da 

manifestação de fls. 230.

Dessa forma, AUTORIZO o Reeducando Fernando Jorge Bittencourt da 

Silva a ausentar-se da comarca pelo prazo necessário

 à realização do procedimento médico previsto, devendo o mesmo informar 

a este juízo, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, a data de 

realização de sua viagem (ida e previsão de volta), bem como comprovar 

nos autos a realização do procedimento médico, no prazo de 05 (cinco) 

dias de seu retorno, sob pena de ver-se regredido ao regime inicial.

No mais, considerando que o Membro Ministerial não se opôs ao pedido de 

fls. 201, formulado pelo Reeducando, conforme parecer de fls. 207, antes 

de deferir o pleito de autorização para frequência a missa realizada pela 

Igreja Católica, determino que a Defesa informe aos autos o horário da 

mesma, para fins de deferimento da medida especificamente, no prazo de 

10 (dez) dias.

Juntado os comprovantes pelo Reeducando da realização de seu 

procedimento médico, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

análise.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intime-se o Reeducando.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 34546 Nr: 589-41.2012.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Divino Kunio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI DE JESUS ROCHA - 

OAB:48.825, ERICK ARAÚJO MIRANDA - OAB:48.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Vistos, em correição.

Decorrido o prazo, certifique-se no prazo máximo de cinco dias. As 

providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64075 Nr: 1142-29.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Federal de Cáceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS VALERIO DOS REIS, JOEL DOMINGOS 

DE SOUZA, JULIAN MARCOS GONÇALVES PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838, Otavio Simplício Khun - OAB:14238, ROBSON DOS REIS 

SILVA - OAB:19991/O

 “Vistos, etc.

Flagrante já homologado, conforme fls. 50/58, momento em que também se 

converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Determinado o recambiamento dos presos para a comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT (fls. 229/230).

Encaminhem-se cópias das gravações dos depoimentos dos flagrados 

Josias e Joel, com remessa ao Ministério Público, junto com o exame de 

corpo de delito, para apuração do que entender cabível.

Abram-se vistas ao Ministério Público para manifestação sobre o pedido 

de revogação de prisão preventiva do flagrado Julian.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51114 Nr: 614-05.2012.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonario Cardoso Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Diante do exposto e tudo que dos autos constam, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, III c/c artigos 485, VI; 17 e 316, 

todos do Código de Processo Civil, visto ter se configurado a patente 

ausência de interesse processual, pela perda do objeto, ante a anulação 

do título executivo que instrui a presente demanda e consequente extinção 

da dívida (924,III, CPC).Condeno o Requerido nas custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios (sucumbências) no importe de 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 85 do 

Código de Processo Civil.Em atenção ao artigo 496, §4º, II, do Código de 

Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para 

reexame necessário.Nada sendo requerido, certifique-se o transito em 

julgado, remetendo os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 

21 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28336 Nr: 429-69.2009.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sílvio Dias da Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlene Maria Rossignoli - 

OAB:MT-2515-A

 Autos: 429-69.2009.811.0098

Código: 28336

Vistos.

Considerando o falecimento do Requerido, defiro o pleito Ministerial de fls. 

478/479, para tanto, determino a CITAÇÃO das herdeiras e meeiras 

indicadas na folha retro, para manifestarem no prazo de 05 (CINCO) dias¸ 

conforme inteligência do artigo 690 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 21 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59382 Nr: 1540-44.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1540-44.2016.811.0098

Código: 59382

Vistos.

Trata-se de Ação Reivindicatória ajuizada por ERIKSON THYAGO PEREIRA 

DA SILVA em face de LUCIANO DA SILVA CEBALHO todos qualificados 

nos autos.

Conforme a petição do autor de fls. 102/103, houve acordo e satisfação 

da obrigação.

Portanto, nada mais havendo a ser discutido nestes autos, ficando a parte 

autora sem interesse processual, face à perda do objeto da presente 

ação, a extinção é medida escorreita.

Posto isso JULGO extinto o processo com fulcro no artigo 485, VI c/c art. 

17 do Código de Processo Civil, visto ter se configurado a patente 

ausência de interesse processual.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Às providências.

 Registre-se.

Publique-se

 Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53656 Nr: 215-05.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximino Vailant

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B, Paula 

Regina Cardoso - OAB:15506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 215-05.2014.811.0098

Código: 53656

Vistos.

Trata-se de Ação Reivindicatória ajuizada por MAXIMINO VAILANT em 

face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL todos qualificados 

nos autos.

Conforme pedido da parte autora, devido não encontrar os documentos 

necessários da falecida para a postulação do beneficio nas fls. 71.

Portanto, nada mais havendo a ser discutido nestes autos, ficando a parte 

autora sem interesse processual, face à perda do objeto da presente 

ação, a extinção é medida escorreita.

Posto isso JULGO extinto o processo com fulcro no artigo 485, VI c/c art. 
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17 do Código de Processo Civil, visto ter se configurado a patente 

ausência de interesse processual.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Às providências.

 Registre-se.

Publique-se

 Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 1162-20.2018.811.0098

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DQdS, EQdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karita Fernanda Almisse 

Mariano - OAB:24811/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitos Cíveis: 1162-20.2018.811.0098

Código: 64113

Inventariante: Judite Augusto dos Santos

Inventariado: Denivaldo Quirino dos Santos

 Vistos.

Judite Augusto dos Santos ajuíza a presente Ação de Abertura de 

inventário e partilha do patrimônio deixado em virtude do falecimento de 

Denivaldo Quirino dos Santos, ambos qualificados nos autos.

Em análise dos autos, a priori, verifica-se a existência de bens em nome 

das partes, inclusive saldo na conta corrente e rebanho bovino razão pela 

qual INDEFIRO O PEDIDO de justiça gratuita.

Notifique-se a autora para comprovar quanto as custas do processo, no 

prazo de 30(trinta) dias ,bem como requerer o que entender de direito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50609 Nr: 196-67.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernadete Conceição Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 196-67.2012.811.0098

Código: 50609

Vistos.

Intime-se o autor para manifestar-se sobre as fls. 86/87, para dar impulso 

ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento/extinção.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64133 Nr: 1169-12.2018.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCATINS - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maikon Carlos de Oliveira - 

OAB:13164-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICY SILVA LUSTOSA - 

OAB:5.092

 Autos: 1169-12.2018.811.0098

Código: 64133

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória expedida pelo Juízo da Comarca de 

Cáceres-MT nos autos 1169-12.2018.811.0098 para inquirição da 

testemunha ANA MARIA DA COSTA.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se a cópia, como mandado.

Designo audiência para 11 de SETEMBRO de 2018, às 16h00min, para 

cumprimento do ato deprecado.

Comunique-se o Juízo Deprecante a distribuição desta, com os dados para 

futuros pedidos de informações, bem como informe acerca da designação 

da audiência.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 23 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50410 Nr: 3729-9.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Redesigno o ato para o dia 11 de setembro de 2018, às 16h15min.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59711 Nr: 132-81.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA BALTAZAR RIBEIRO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação da requerente na presente solenidade 

através de sua advogada, e ainda a ausência injustificada de 

representante do INSS.

Mantenho os autos em gabinete para prolatação da sentença.

Cumpra-se.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52952 Nr: 1030-36.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonario Cardoso Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por tudo que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial reconhecer a inexistência do 

débito fiscal representado pela Certidão da Dívida Ativa – CDA nº 

12111010078-53, bem como DETERMINAR o cancelamento do lançamento 

do débito fiscal referente ao IRPF (ano base 2005, exercício 2006) em 

nome do autor e DECLARAR EXTINTA a referida obrigação tributária em 

nome do autor. Por consequência, CONDENO a parte Requerida no valor 
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de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, a ser 

pago à parte autora, EXTINGUINDO o feito com resolução de mérito nos 

termos do artigo. 487, I, do CPC, confirmando a tutela anteriormente 

deferida (fls. 159/160). O referido valor será corrigido pelo IGP-M/FGV, 

desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês.Traslade cópia desta, para os autos de 

execução fiscal código 51114 em apenso.Condeno a Requerida nas 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

(sucumbências) no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Confirmo a liminar deferida anteriormente em sede de antecipação de 

tutela.Nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado, 

remetendo-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.Em atenção ao artigo 496, §4º, II, do Código de Processo Civil, deixo 

de remeter os autos à instância superior para reexame necessário.Às 

providencias.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Porto 

Esperidião/MT, 21 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52812 Nr: 909-08.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaci Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1855-08.2013.811.0039

Código nº: 52812

Vistos.

Tendo em vista a concordância da parte requerente às fls. 117, quanto ao 

cálculo constante da fls. 77v/78 no valor de 1.129,44 ( um mil, cento e 

vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), HOMOLOGO o cálculo 

no presente feito, consigno que nova atualização ocorrerá no momento da 

expedição da Requisição de Pequeno valor ou, se for o caso, da 

expedição de Precatório pelo Tribunal competente.

Nessa toada, considerando o cálculo homologado, oficie-se a autoridade 

responsável pela autarquia requerida para que proceda com o pagamento 

da presente obrigação no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente. [art. 535, §3º,II, CPC].

 Outrossim, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) em favor da exequente conforme art. 100, 

CF/88 [art. 910, §1º, CPC], consoante valores.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 22 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64143 Nr: 1175-19.2018.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ..., o que corresponde à quantia de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), a serem pagos todo dia 10 (dez), devidos a partir 

da citação, mais os 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, tendo em vista a existência de prova pré-constituída do 

parentesco (Ref. 19) e a necessidade presumida da parte autora em 

auferir rendimentos a título de alimentos.Designo o dia 08 de outubro de 

2018, às 13;h20min., para realização de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento (art. 5º da Lei nº 5.478/1968). Ainda, observa-se 

que os pedidos ventilados pela requerente — guarda, alimentos e 

divórcio— exigem a observância de procedimentos distintos e que se 

apresentam incompatíveis entre si, haja vista que os alimentos se 

processam pelo rito previsto da Lei nº 5.478/68; assim, seria possível 

concluir pela não admissão da cumulação de pedidos em um único 

procedimento, nos termos do art. 327, § 1º, inciso III do Código de 

Processo Civil. Contudo, quando existir previsão legal de ritos distintos 

para as ações que a requerente pretende cumular, afigura-se 

perfeitamente viável que opte por imprimir ao processo o rito comum 

ordinário, renunciando à especialidade dos demais, nos termos do art. 

327, § 2º do Código de Processo Civil.CITE-SE o Requerido, consignando 

que a data limite para o oferecimento de resposta é o dia da realização da 

audiência agendada, na forma do disposto no § 2º do art. 5º e art. 9º, 

ambos da Lei nº 5.478/1968. Intime-se o requerido, bem como a parte 

autora, para que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, ocasião em que poderão apresentar demais 

provas (art. 8º da Lei nº 5.478/1968).Faça-se consignar que o não 

comparecimento da parte autora à referida audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, assim como o fato de que a 

ausência do requerido determinará a revelia quanto à matéria de fato (art. 

7 º  da  L e i  n º  5 . 4 7 8 / 1 9 6 8 ) . N o t i f i q u e - s e  o  M i n i s t é r i o 

Público.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião MT, 22 de agosto de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64076 Nr: 1143-14.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8969, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1143-14.2018.811.0098

Código: 64076

Vistos.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320, afastada a aplicação do art. 330, todos do Código de Processo 

Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99 do CPC e da Lei nº 1.060/50, no que couber, 

permitindo o exercício do direito constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Carta Magna.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC.

CITE-SE a autarquia requerida, no endereço informado pela parte autora, 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

[na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se constar, as advertências a que 

faz menção o art. 344, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião MT, 22 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58098 Nr: 574-81.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A, Dibens 

Leasing S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos Santos Bachega - 

OAB:15192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 574-81.2016.811.0098

Código: 58098

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 851 de 886



Vistos.

Certifique-se o decurso de prazo para contestação em relação à primeira 

Requerida (Itaú Corretora de Valores S/A).

Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando fundamentadamente sua necessidade, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e indeferimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 22 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52721 Nr: 814-75.2013.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cartório de 2º Oficio de Paz e Notas de Porto 

Esperidião, Apolo de Freitas Polegato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nell Publicidade e Marketing

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO CASSEMIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:SP 153170

 Autos: 814-75.2013.811.0098Código: 52721Vistos.É o breve 

relato.Fundamento e decido.As partes são legítimas e estão regulamente 

representadas. Em sua contestação, a Requerida aborda a tutela 

antecipada em sede de preliminar, todavia, não existe antecipação de 

tutela no presente feito, até o momento, razão pela qual deixo de conhecer 

da preliminar aventada.Assim, não havendo nulidades ou outras 

preliminares a serem apreciadas, declaro o feito saneado. Na forma do 

artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil, as questões de fato e de 

direito relevantes são atinentes à validade e exigibilidade ou não da 

obrigação estampada no contrato 46696, para tanto fixo como ponto 

controvertido a ser provado pelas partes, a existência ou não do negócio 

jurídico e se houve ou não a respectiva anuência válida do Requerente 

quanto à assinatura da preposta do autor.No que diz respeito à 

distribuição do ônus da prova, tenho que deva se dar conforme o art. 373 

do Código de Processo Civil.Cientifiquem as partes que estas terão o 

prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos, ou solicitar 

ajustes, sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].DECORRIDO O PRAZO EM EPÍGRAFE, estabilizada a decisão, 

intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando fundamentadamente sua necessidade, sob pena de preclusão 

e indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Porto Esperidião-MT, 22 de agosto de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58704 Nr: 982-72.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLINO DA COSTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIANS CARLINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - 

OAB:15078/MT, Wagner Peruchi de Matos - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...No presente caso, verifica-se que apesar da revelia, as circunstâncias 

fáticas carecem de maior dilação probatória, ainda que de forma unilateral 

pelo autor, o qual não se desincumbiu do ônus probatório quanto suas 

alegações, com base apenas no disposto nos autos até o momento. 

Assim, verifica-se que as partes são legítimas, não havendo preliminares 

e ou nulidades a serem apreciadas e corrigidas, DECLARO O FEITO 

SANEADO.Na forma do artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil, 

as questões de fato e de direito relevantes são atinentes à validade e 

exigibilidade ou não da obrigação estampada no contrato firmado entre as 

partes, para tanto fixo como fixo como ponto a ser provado pelas partes, 

a real propriedade sobre os animais bovinos transferidos pelo autor por 

força da suposta partilha entre os herdeiros, conforme narrado na 

inicial.No que diz respeito à distribuição do ônus da prova, tendo em vista 

a revelia, tenho que deva se dar conforme o art. 373 do Código de 

Processo Civil, em relação ao autor, observada a possibilidade e prazo 

legal para que o Requerido se manifeste nos autos, no entanto, 

recebendo-o no estado em que se encontre.Cientifique-se o Autor, que 

este terá o prazo de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos, ou 

solicitar ajustes, sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].Não obstante a importância dos documentos acostados aos autos e 

a revelia decretada, necessário maior instrução probatória, portanto, 

DEFIRO a produção da prova testemunhal requerida pelo autor.Desta 

forma, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

DEZEMBRO de 2018, às 13h30min, para a inquirição de 

testemunhas.Quanto às testemunhas, o respectivo rol deverá ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, ficando os causídicos 

responsáveis pela notificação/ciência das mesmas ou informar quanto à 

necessidade de intimação por esse juízo.Intime-se o Autor. 

Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 22 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58570 Nr: 2054-80.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU SEGURA 

PEREIRA - OAB:142198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:19638

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impusiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu advogado, para que 

impugne a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61481 Nr: 3186-75.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 
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querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61724 Nr: 3309-73.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO BRIGIDO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e 

alterações inseridas pela Lei 10.931/04 DEFIRO A LIMINAR 

PLEITEADA.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).Poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca 

e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 

14 do art. 3º do DL 911/69).Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57731 Nr: 1582-79.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELAINE FREITAG WELKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELECTROLUX DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Guilherme Mendes 

Barreto - OAB:200.863

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Isento as partes das custas processuais, conforme NCPC.

Cada parte arcará com os honorários de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30992 Nr: 989-63.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCDH, DMDH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:0000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Despacho.

Vistos em correição, etc.

 REITERE-SE a expedição do Ofício retro.

Às providências. Expedindo-se o necessário.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47096 Nr: 1044-38.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Ribeirão 

Cascalheira - OAB:, RODRIGO MACHADO FONSECA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257

 Vistos.

 Consta dos autos petição acostada (fl. 56), informando que os valores a 

receber do executado foram pagos no transcorrer deste processo.

 O cumprimento da obrigação enseja a extinção do feito com fulcro no 

art.924, II, do CPC e Enunciado 12(Enunciados Cíveis de Mato Grosso):

 “Art. 924 - Extingue-se a execução quando:

...

II - a obrigação for satisfeita;”

 “...Enunciado 12 – A sentença homologatória de conciliação ou transação, 

dispensa a intimação das partes e de seus patronos, procedendo-se ao 

arquivamento imediato do feito.”

 É o sucinto relatório. Decido.

 Considerando o cumprimento da obrigação, julgo extinto feito com 

resolução de mérito, nos precisos termos do art.487, III, “b” do Código de 

Processo Civil.

 Com as devidas cautelas, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32314 Nr: 773-68.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO DE MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento no art. 831, observando-se a ordem de preferência 

apregoada no art. 835, ambos do NCPC, defiro o pedido de penhora online 

via Bacenjud, conforme requerido, tornando indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Aguarde-se em cartório o resultado da consulta online.

Com a vinda, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte 

exequente para se manifestar sobre a ordem de bloqueio.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30217 Nr: 120-03.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHA CRISTIAN SANTOS 

SILVA - OAB:15641- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento no art. 831, observando-se a ordem de preferência 

apregoada no art. 835, ambos do NCPC, defiro o pedido de penhora online 

via Bacenjud, conforme requerido, tornando indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Aguarde-se em cartório o resultado da consulta online.

Com a vinda, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte 

exequente para se manifestar sobre a ordem de bloqueio.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 4428 Nr: 200-45.2004.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Vistos.

Com fundamento no art. 831, observando-se a ordem de preferência 

apregoada no art. 835, ambos do NCPC, defiro o pedido de penhora online 

via Bacenjud, conforme requerido, tornando indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Aguarde-se em cartório o resultado da consulta online.

Com a vinda, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte 

exequente para se manifestar sobre a ordem de bloqueio.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34228 Nr: 1018-45.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPR-E, VBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO DE MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento no art. 831, observando-se a ordem de preferência 

apregoada no art. 835, ambos do NCPC, defiro o pedido de penhora online 

via Bacenjud, conforme requerido, tornando indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Aguarde-se em cartório o resultado da consulta online.

Com a vinda, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte 

exequente para se manifestar sobre a ordem de bloqueio.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30192 Nr: 95-87.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRFC, LFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento no art. 831, observando-se a ordem de preferência 

apregoada no art. 835, ambos do NCPC, defiro o pedido de penhora online 

via Bacenjud, conforme requerido, tornando indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Aguarde-se em cartório o resultado da consulta online.

Com a vinda, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte 

exequente para se manifestar sobre a ordem de bloqueio.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31993 Nr: 449-78.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento no art. 831, observando-se a ordem de preferência 

apregoada no art. 835, ambos do NCPC, defiro o pedido de penhora online 

via Bacenjud, conforme requerido, tornando indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Aguarde-se em cartório o resultado da consulta online.

Com a vinda, independentemente de nova conclusão, intime-se a parte 

exequente (com envio dos autos) para se manifestar sobre a ordem de 

bloqueio.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42522 Nr: 1125-21.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURAI LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão.

Vistos, etc.

Em observância ao disposto no artigo 25 da Lei 10.826/2003, artigo 1.º da 

Resolução n.º 134 do CNJ e artigo 1.479 da CNGC, INTIMEM-SE as partes 

para manifestar-se fundamentadamente, no prazo sucessivo de 48 

(quarenta e oito) horas, sobre o Laudo Pericial da POLITEC (fl.10/14) e 

quanto à imprescindibilidade da conservação da (s) arma (s) de fogo e /ou 

munições (se houver), para o esclarecimento dos fatos apurados no 

processo judicial.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 29/08/2017.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 15292 Nr: 17-35.2008.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GECILEIDE RICARTE DA SILVA, Elias Alves 

Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte Dr. DEUSIANO 

FERREIRA DOS SANTOS OAB/MT 6883-A para devolver os autos na 

Secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa (art. 431 CNGC/MT).

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31924 Nr: 385-68.2013.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KNMS, CRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:0000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte Dr. DEUSIANO 

FERREIRA DOS SANTOS OAB/MT 6883-A para devolver os autos na 

Secretaria no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista 

fora de Secretaria, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa (art. 431 CNGC/MT).

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 48/2018-DF

EXCELENTÍSSIMA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO GOULART – MM. 

JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE RIO 

BRANCO - MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando a designação do servidor Sócrates Jalves de Laet, 

matricula 8864, para o cargo de Gestor(a) Judiciário da Secretaria da 

Única Vara, conforme Portaria 34/2018-DF de 29 de maio de 2018.

R E S O L V E :

I – REVOGAR a Portaria nº36/2017-DF, de 03 de agosto de 2017.

II - DESIGNAR os servidores Silvana Regina Carreiro, Matrícula nº 4070, 

Gestor Geral e Sócrates Jalves de Laert, matricula 8864, Gestor(a) 

Judiciário da Secretaria da Única Vara, ambos lotados nesta Comarca, 

para comporem, juntamente com a MM.ª Juíza Substituta e Diretora do 

Fórum, a Comissão de Análise de Desempenho do Estágio Probatório dos 

servidores lotados no Fórum desta Comarca.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

Rio Branco-MT, 28 de agosto de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART. Juíza Substituta e Diretora do Foro

Edital

EDITAL N. 001/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO DE 

NÍVEL MÉDIO REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE 

RIO BRANCO- MT

* O Edital n° 001/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30971 Nr: 826-67.2012.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emílio Carlos Morelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 Processo nº 826-67.2012.811.0052 – Código 30971

Vistos, etc..

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de EMILIO CARLOS MORELLI por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimação.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se o réu possui condições financeiras de se defender no processo.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36830 Nr: 683-73.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinaldo Bernardino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio José Columbano Monez 

- OAB:8.996/MT

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36581 Nr: 599-72.2015.811.0052

A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santana Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o patrono da parte requerente para manifestar-se no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30971 Nr: 826-67.2012.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emílio Carlos Morelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 Processo nº 826-67.2012.811.0052 – Código 30971

Vistos etc.,

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 42) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor(a) dativo(a), o(a) Dr(a). RUBENS 

VENTURA, OAB/MT n. 24615/O, para que atue como advogado(a) nesta 

ação, atento(a) ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 
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OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE (o)a douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35263 Nr: 123-34.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR CARDOSO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o patrono da parte requerente para manifestar-se no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46465 Nr: 2124-21.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar os partes, para, no prazo de 10 dias, pugnar o que for 

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37444 Nr: 888-05.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Kessio Pereira Moura, Erisvaldo Carlos 

dos Santos, Dawison Neilson de Faria Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 

21373-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 888-05.2015.811.0052 – Código 37444

Vistos, etc..

Em detida análise, assevero que os réus Jhonny Kessio Pereira Moura, 

Dawison Neilson de Faria Luz e Erisvaldo Carlos dos Santos foram 

intimados (ref. 237) e informaram não possuirem condições financeiras 

para constituir causídico.

Com base nos princípios do contraditório e ampla defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO como defensores dativos os advogados listados 

abaixo, para que atuem nesta ação defendendo os interesses dos 

respectivos réus, atentos ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 1 – Dr. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/MT nº 21.786/O – 

Réu Jhonny Kessio Pereira Moura;

2 – Dr. CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT nº 21373 – Réu 

Erisvaldo Carlos dos Santos;

3 – Dr. MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT nº 13.290-A – Réu Dawison 

Neilson de Faria Luz.

 Para cada um dos advogados nomeados, fixo os honorários advocatícios 

em 22 URH – 19.723,22 (dezenove mil setecentos e vinte e três reais e 

vinte e dois centavos), conforme tabela da OAB/MT de fevereiro de 2018, 

os quais serão ratificados ou retificados em sentença de acordo com o 

zelo despendido e a complexidade que a causa requer.

INTIMEM-SE os dativos Dr. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR, 

OAB/MT nº 21.786/O, Dr. CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT nº 

21373 e Dr. MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT nº 13.290-A, para EM 

05 (CINCO) DIAS, manifestarem acerca da aceitação do múnus e, em caso 

de aceitação, representar os interesses dos pronunciados neste 

processo, apresentando o rol de testemunhas que serão ouvidas em 

plenário, nos termos do art. 422 do CPP.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52206 Nr: 1271-75.2018.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Leandro Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT - 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT - 12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 52206

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃODE BUSCA E APREENSÃO proposta por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor da 

ROSIMEIRE LEANDRO BASTOS ambos qualificados na ação.

À ref. 5, foi deferida a liminar de busca e apreensão do veículo constante 

na exordial.

À ref. 20, as partes informaram que transigiram acordo, pedindo sua 

homologação e a consequente extinção do processo.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO. DECIDO.

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, com resolução de mértio, o 

acordo entabulado à ref. 20, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes.

Custas e honorários se houver, na forma transigida pelas partes no 

acordo de ref. 20.

 P.R.I.C.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54701 Nr: 2845-36.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo da Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Gomes Ferreira - 

OAB:9862

 Diante do exposto, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério 

Público, formulada contra PABLO DA SILVA CARDOSO, como incurso nas 

penas previstas nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006.CITE-SE 

pessoalmente o acusado, nos termos do art. 56 da Lei 

11.343/2006.Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de 

Polícia de origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do 

banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais 

(SINIC).Ademais, apresentada a Defesa Prévia (ref. 04), na forma do 55 

da Lei 11343/06, verifico que estão ausentes as causas de absolvição 
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sumária previstas no art. 397, do Código de Processo Penal.Assim, 

DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 25 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 16H00MIN, ocasião que serão ouvidas as 

testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.EXPEÇA-SE oficio ao diretor da Cadeia Pública Local, dando 

ciência da audiência designada para que conduza o recuperando à 

aludida solenidade.Atente-se o Sr. Gestor Judiciário, que se houver 

testemunhas residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas 

através de Carta Precatória.Finalmente, TRANSLADEM-SE cópias do auto 

de prisão em flagrante de Código nº 54080, especialmente a procuração 

da advogada constituída naqueles autos.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra, expedindo-se o necessário COM URGÊNCIA.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53759 Nr: 2239-08.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Coelho de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo nº 2239-08.2018.811.0052 – Código 53759.

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando o que foi certificado à ref. 31, DETERMINO 

a intimação do defensor dativo nomeado para oferecer resposta à 

acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 396 e 396-A 

do CPP., sob pena de destituição do múnus e nomeação de outro 

causídico.

Transcorrido “in albis” o prazo, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37444 Nr: 888-05.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Kessio Pereira Moura, Erisvaldo Carlos 

dos Santos, Dawison Neilson de Faria Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 

21373-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 888-05.2015.811.0052 – Código 37444

Vistos, etc..

Em detida análise, considerando o que foi certificado à ref. 228, 

DETERMINO a intimação pessoal dos réus COM URGÊNCIA para que 

informem se tem condições financeiras de constituir causídico ou, diante 

de hipossuficiência financeira, externarem o desejo de patrocínio por 

defensor dativo neste feito, devendo o Sr. meirinho CERTIFICAR.

Após, CONCLUSOS para eventual nomeação de dativos e as providências 

do art. 422 do Código de Processo Penal.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 37444 Nr: 888-05.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Kessio Pereira Moura, Erisvaldo Carlos 

dos Santos, Dawison Neilson de Faria Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 

21373-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Visto e bem examinado.

Pendente, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 7 de julho de 

2016, às 14h, e DETERMINO que intime o(s) réu(s), dando-lhe ciência de 

que o processo seguirá sem a presença do(a) acusado(a) que deixar de 

comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de 

mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, 

art. 367-, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na 

Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º -, seu(s) Advogado(s)/Defensor 

Público, bem como a(s) testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta 

precatória em caso de eventuais residentes em outras Comarcas – CPP, 

art. 222.

Igualmente o Ministério Público e, se for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) 

assistente(s).

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 37444 Nr: 888-05.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Kessio Pereira Moura, Erisvaldo Carlos 

dos Santos, Dawison Neilson de Faria Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 

21373-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO COMUM - ajuizada em desfavor 

de ERISVALDO CARLOS DOS SANTOS e JHONNY KESSIO PEREIRA 

MOURA, como incurso na conduta descrita no art. 121, §2°, IV, c/c art. 29 

do CP, cuja denúncia foi recebida e determinada a citação desse(s) para 

responder(em).

No que se refere a(s) defesa(s) preliminar(es) apresentada(s) pelo(s) 

réu(s), em que pese a manifestação(ões), nos termos do art. 397 do CPP, 

com redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008, o juiz somente deverá 

absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência 

manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo 

inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; 

ou IV - extinta a punibilidade do agente.

A(s) defesa(s) apresentada(s) não conseguiu(ram) demonstrar(em) a 

presença de qualquer dessas hipóteses, reservando o seu direito de 

manifestação no decorrer da instrução processual e em sede de 

alegações finais.

Dessarte, nos termos do art. 410 e ss. do CPP, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia 25 de fevereiro de 2016, às 15h30min, e 

DETERMINO que intime o(s) réu(s), dando-lhe ciência de que o processo 

seguirá sem a presença do(a) acusado(a) que deixar de comparecer a 

qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de 

residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, art. 367 -, 

requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia 

Pública local – CPP, art. 399, § 1º -, seu(s) Advogado(s), bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas – CPP, art. 222.

Igualmente o Ministério Público e, se for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) 

assistente(s).

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32747 Nr: 1205-71.2013.811.0052
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ederson Viaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:40.823-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:30.261-A

 Devidamente expedidos e retirados os alvarás encimados, INTIME-SE a 

autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o 

silêncio interpretado como quitação integral.

Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 702 Nr: 305-45.2000.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Viaro, Marcelo Barroso Viaro, Éllem 

Barroso Viaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52775 Nr: 1585-21.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:MT - 24344-O, Janaína Franco Silva - OAB:MT - 22314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 52775)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52871 Nr: 1638-02.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Dorriguette de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:MT - 24344-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 52871)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52948 Nr: 1701-27.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurelino José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Franco Silva - OAB:MT - 

22314-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 52948)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52945 Nr: 1699-57.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Wanderson Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Franco Silva - OAB:MT - 

22314-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 52945)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52869 Nr: 1637-17.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogerio Augusto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:MT - 24344-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 52869)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52775 Nr: 1585-21.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:MT - 24344-O, Janaína Franco Silva - OAB:MT - 22314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 52775)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52871 Nr: 1638-02.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Dorriguette de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:MT - 24344-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 52871)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa;

 b) devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52760 Nr: 1577-44.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Ferreira da Cruz Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:MT - 24344-O, Janaína Franco Silva - OAB:MT - 22314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 52760)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 
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requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa;

 b) devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52791 Nr: 1597-35.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rivonei Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:MT - 24344-O, Janaína Franco Silva - OAB:MT - 22314-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 52791)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa;

 b) devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38412 Nr: 76-26.2016.811.0052

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilperes Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e, atento ainda ao art. 649 do CPC, acolho os pedidos de 

fls. e o faço para retificar/adequar a sente (ref.: 35), no que diz respeito 

ao nome correto do de cujus, pois, se trata de Manoel Fernandes da Silva, 

fls., e, quanto à autorização de expedição de alvarás e carta de 

adjudicação, conforme se requer às f ls . ,  v isando a 

“transferência/adjudicação, em favor dos também herdeiros, NEUBER 

FERNANDES DA SILVA, e, GILVANE FERNANDES DA SILVA,” nos termos 

consignados/especificados anteriormente na petição protocolada no dia 

09/02/2018, (ref.: 32).Assim decidido, pelo acolhimento dos pedidos, 

homologo a desistência do Recurso de Apelação, consoante manifestação 

na interposição do recurso de Apelação, nos termos do art. 998 do CPC.A 

presente decisão fica fazendo parte integrante da sentença, que, no mais, 

permanece mantida conforme prolatada à ref.: 35. Às providências, 

expedindo-se o necessário, após, ao arquivo, oportunamente, com as 

cautelas de estilo.P.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30862 Nr: 714-98.2012.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton César Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Amós Medeiros dos Santos - OAB:MT - 21378-O

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MILTON CÉSAR SABINO, Cpf: 

93016867249, Rg: 1.245.506-7, Filiação: Armerindo Domingos Ramalho e 

Divina Pedro Sabino, data de nascimento: 08/08/1978, brasileiro(a), natural 

de Rio Branco-MT, solteiro(a), preso.. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO para comparecer perante este juizo, 

para participar da Sessão do Julgamento designada para o dia 7 de 

novembro de 2018, às 8h.

Despacho/Decisão: Processo nº 714-98.2012.811.0052 – Código 

30862.Vistos etc.,Analisando os autos, observo que as partes já se 

manifestaram na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, arrolando 

testemunhas em número legalmente previsto.Desta forma, com 

fundamento no artigo 423, II do Código de Processo Penal, elaboro relatório 

do processo para o regular prosseguimento do feito.É O RELATÓRIO.O 

Ministério Público ofertou denúncia contra MILTON CÉSAR SABINO, 

VULGO “PEITINHO DE ROLINHA”, como incurso nas sanções do art. 121, § 

2º, incisos II e III c/c art. 121, § 4º in fine, ambos do Código Penal.Recebida 

a denúncia em 06 de novembro de 2012 (fls. 100), o réu foi citado 

pessoalmente (fls. 116) e apresentou resposta à acusação (fls. 135). 

Designada audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 410 do 

CPP, foram ouvidas testemunhas (fls. 153, 167 e 205) e interrogado o 

denunciado (fls. 183).Encerrada a instrução probatória, foram 

apresentadas alegações finais por memoriais (fls. 94/103 e 281). A 

acusação requereu a pronúncia do denunciado, enquanto a defesa 

pugnou pela desclassificação da imputação para homicídio culposo.Em 24 

de outubro de 2014 o denunciado foi pronunciado (fls. 283/286-v), por 

estar presente a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. A 

decisão de pronúncia transitou em julgado para a acusação em 

21/10/2014, para a defesa em 24/02/2015 e para o réu em 11/04/2016, 

conforme certidões de fls. 293/295. Por se encontrar em lugar incerto e 

não sabido, o denunciado foi intimado da pronúncia por edital (fls. 292) 

conforme art. 420, parágrafo único, do CPP.Atendendo ao disposto no art. 

422 do CPP, o Ministério Público e a defesa, arrolaram as testemunhas a 

serem ouvidas em plenário (fls. 296 e 302).A acusação arrolou as 

seguintes testemunhas, em caráter de imprescindibilidade:1)JOEL 

SOARES DE OLIVEIRA: empresa Multi Park, na rua dos Cardeais, quase 

em frente ao Posto Neca, em Cáceres/MT.2)MAURIZON GOMES DOS 

SANTOS: av. Sete de Setembro, s/n, bairro Cidade Alta em Rio 

Branco/MT.3)VALDEIR DE SOUZA: rua Cuiabá, s/n, bairro Cidade Alta, Rio 

Branco/MT.4)TONY RAMOS DIAS: rua Cuiabá, nº 30, Centro, Rio 

Branco/MT.5) ABRAÃO APARECIDO CAMPOS DA SILVA: av. Sete de 

Setembro, s/n, bairro Cidade Alta em Rio Branco/MT.6) GILMAR DO 

CARMO TOLOMEU: av. Firmino Zanol, s/n, bairro Fiderlândia, Rio 

Branco/MT.A defesa arrolou as seguintes testemunhas, sem caráter de 

imprescindibilidade: 1) JOEL SOARES DE OLIVEIRA: empresa Multi Park, na 

rua dos Cardeais, quase em frente ao Posto Neca.2) MAURIZON GOMES 

DOS SANTOS: av. Sete de Setembro, s/n, bairro Cidade Alta em Rio 

Branco/MT.3) Valdeir de Souza: rua Cuiabá, s/n, bairro Cidade Alta, Rio 

Branco/MT.4) TONY RAMOS DIAS: rua Cuiabá, nº 30, Centro, Rio 
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Branco/MT.5) ABRAÃO APARECIDO CAMPOS DA SILVA: av. Sete de 

Setembro, s/n, bairro Cidade Alta em Rio Branco/MT.6) GILMAR DO 

CARMO TOLOMEU: av. Firmino Zanol, s/n, bairro Fiderlândia, Rio 

Branco/MT.DELIBERAÇÕES Considerando o disposto no art. 453 do CPP, 

DESIGNO a sessão do Tribunal do Júri para o DIA 07 DE NOVEMBRO DE 

2018, ÀS 08H00MIN (MT).1.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas, 

fazendo constar do mandado a data, horário e local da Sessão Plenária. 

2.EXPEÇAM-SE CARTAS PRECATÓRIAS para intimação dos residentes 

fora da Comarca e desde já consigno que tais testemunhas não são 

obrigadas a comparecer em Plenário, e caso as testemunhas não sejam 

encontradas para realização do júri, não será a sessão redesignada, e 

serão exibidos os vídeos dos depoimentos por elas prestados na fase de 

instrução.3.A exibição de depoimentos prestados pelas testemunhas, 

ouvidas em fase instrutória, que não forem localizadas para depor em 

sessão plenária encontra respaldo no art. 473, §3º do CPP e não está 

elencada entre os impeditivos do art. 478 do CPP.4.CERTIFIQUEM-SE os 

antecedentes criminais atualizados do acusado MILTON CÉSAR SABINO, 

VULGO “PEITINHO DE ROLINHA”.5.ARBITRO o montante de 3,5 URH – R$ 

3.137,78 (três mil, cento e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), ao 

Dr. ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT 5106-A, pelos serviços 

prestados nestes autos durante a suspensão da Defensoria Pública. 

EXPEÇA-SE a respectiva certidão.6.NOMEIO como defensor dativo o DR. 

AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT 21378, em face da suspensão 

do expediente da Defensoria Pública nesta Comarca. Fixo os honorários 

advocatícios em 20 URH – 17.930,20 (dezessete mil novecentos e trinta e 

vinte reais), conforme tabela da OAB/MT de fevereiros de 2018, os quais 

serão ratificados ou retificados em sentença de acordo com o zelo 

despendido e a complexidade que a causa requer.7.INTIME-SE o dativo o 

DR. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT 21378, para, EM 05 (CINCO) 

DIAS, manifestar acerca da aceitação do múnus e, em caso de aceitação, 

representar os interesses do acusado neste processo, dando-lhe ciência 

da data do Júri designada.8.À DIRETORIA DO FORO para disponibilizar os 

objetos apreendidos (sobretudo armamento) para apresentação em 

plenário no dia designado.9.CIÊNCIA ao MINISTÉRIO PÚBLICO e à 

DEFESA.10.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com 

urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Batista 

Nascimento, digitei.

Rio Branco, 23 de agosto de 2018

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32747 Nr: 1205-71.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ederson Viaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:40.823-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:30.261-A

 Código: 32747

 Vistos etc.,

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores determinado na decisão 

de fl. 321, em favor da parte executada, na conta indicada à fl. 326.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Rio Branco-MT, 30 de julho de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-74.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RIOLIPTO MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000147-74.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: RIOLIPTO MADEIRAS LTDA - ME 

Parte Requerida: TIM CELULAR S.A. Senhor(a): RIOLIPTO MADEIRAS 

LTDA - ME. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do 

Comprovante de pagamento juntado ao Id. 14988583, cuja copia segue 

anexa, no processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 28 de agosto de 

2018 Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-83.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SILVESTRE DE ANDRADE (REQUERENTE)

MARCOS LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA & BDINE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000224-83.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: JULIO CESAR SILVESTRE DE 

ANDRADE Parte Requerida: FERREIRA & BDINE LTDA - ME Senhor(a): 

JULIO CESAR SILVESTRE DE ANDRADE. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar acerca da correspondência devolvida juntada ao Id. 

15010865, cuja copia segue anexa, no processo acima indicado. RIO 

BRANCO/MT, 28 de agosto de 2018 Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-25.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MATTOS DA SILVA (REQUERENTE)

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000008-25.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: EDNEIA MATTOS DA SILVA Parte 

Requerida: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para CIÊNCIA, acerca da 

expedição do Alvará juntado ao Id. 15020436, cuja copia segue anexa, no 

processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 28 de agosto de 2018 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67629 Nr: 1587-22.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francione Martinelly da Silva, Josenil Plinio de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR 

- OAB:10777/O, GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimr o advogado do réu Francione acerca 

do aditamento da peça inaugural para que apresente nova resposta 

acusação.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53584 Nr: 1691-19.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Ceramica Japura Ltda ME, Sandra de 

Oliveira Torchi, Adriane de Oliveira Barros, Onirse Palhari Talarico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDUSTRIA CERAMICA JAPURA LTDA ME, 

CNPJ: 37474806000121, Inscrição Estadual: 13.145.656-3, atualmente em 

local incerto e não sabido SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI, Cpf: 

63921979900, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS, Cpf: 63921960991 e atualmente em local 

incerto e não sabido ONIRSE PALHARI TALARICO, Cpf: 93170734172, Rg: 

1584256, Filiação: Durvalino Palhari e Josefina Ramin Palhari, data de 

nascimento: 15/02/1950, brasileiro(a), natural de Maringá-PR, viuvo(a), do 

lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/06/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de INDUSTRIA CERAMICA 

JAPURA LTDA ME, SANDRA DE OLIVEIRA TORCHIE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9173/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/03/2013

 - Valor Total: R$ 8.049,73 - Valor Atualizado: R$ 7.317,94 - Valor 

Honorários: R$ 731,79

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Tendo em vista que a parte 

executada encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme se 

depreende dos autos, a parte exequente requer a expedição de citação 

editalícia, com o fito de dar regular prosseguimento ao processo.Pois bem. 

Estando presente a hipótese do art. 256, II, do Código de Processo Civil c/c 

art. 8º, IV, da Lei n.º 6.830/1980, determino a citação por edital em nome 

da parte executada, com prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art. 257, 

III do CPC.Decorrido o prazo de citação sem o comparecimento espontâneo 

da parte requerida nos autos, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

Estadual para atuar na função de curadora especial, devendo os autos 

s e r e m  e n c a m i n h a d o s  a o  m e n c i o n a d o  ó r g ã o  p a r a 

manifestação.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS GRANADO 

MARTINS, digitei.

Rosário Oeste, 23 de agosto de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26321 Nr: 1210-61.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Maurilia Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): de "cujus" Odorico Nunes da Silva, Joanil 

Nunes da Silva, Valcenil Nunes da Silva, Adão Nunes da Silva, Joadil 

Nunes da Silva, Eva Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE ESTEVES FERREIRA 

SAMPAIO - OAB:12917, Luciane Esteves Ferreira Sampaio - 

OAB:oab/mt 12917

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOADIL NUNES DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Comparecer o Senhor JOADIL NUNES DA SILVA, no Edifício do 

Fórum de Rosário Oeste-MT, a fim de participar da audiência de Instrução 

e Julgamento designada para o dia 28 de Agosto de 2018, às 

14:20min,nos autos acima especificados

Resumo da Inicial: Foi proposta uma Ação de Declaratória de 

Reconhecimento de União Estavel Post Mortem, através da Defensoria 

Pública de Rosário Oeste-MT, a intentada por CREUZA MAURICIA 

FERREIRA DE MORAES, brasileira, convivente,do lar, portadoria do RG nº 

1224000-1 SSP-MT, residente na Rua Duque de Caxias s/n, Bairro: Nossa 

Senhora da Piedade, Rosário Oeste-MT, em desfavor de Joanil Nunes da 

Silva e Outros. Que a autora manteve união estável com o Odorico Nunes 

da Silva, durante aproximadamente 07 (sete) anos e 09(nove) meses, até 

a data de óbito do de "cujus"A requerente afirma não ter condições de 

arcar cos as custas processuais e os honorários advocatícios, motivo 

pelo qual "jus" ao direito fundamental da gratuidade de justiça gratuita, a 

assitida /requerente conviveu em regime de União Estável com o falecido 

de forma duradoura, publica e continua, constituindo verdadeira família, a 

requerente que acompanhou o seu falecido companheiro doente, 

prestando todos auxilio necessário, o Senhor ODORICO NUNES DA SILVA 

era aposentado pelo Rosário Preve, recebendo pois, aposentadoria por 

Tempo de Serviço, com o falecimento do de "cujus" a requerente na 

qualidade de companheira faz "jus" a pensão, vale dizer que o de cujus 

em vida não deixou filhos menores, tão pouco, laço matrimonial, que faz 

cre a inexistência de outros dependentes. Assim, a assistida/requerente, 

por lei, é a única dependente do "de cujus" e faz portanto, jus ao direito de 

pensão por morte.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Cuida-se de Ação de Declaratória 

de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, intentada por Creuza 

Maurilia Ferreira de Moraes em desfavor de Joanil Nunes da Silva e 

Outros, Todos devidamente qualificada nos autos.Narra a parte autora que 

manteve união estável com o Odorico Nunes da Silva, durante 

aproximadamente 7 (sete) anos e 9 (nove) meses, até a data de óbito do 

de “cujus”.Recebida a petição inicial (fls. 33), houve determinação de 

emenda a inicial para a adequação do polo passivo da demanda. As fls. 

34/35 foi oferecida a emenda a inicial, devidamente acolhida ás fls. 

36.Diante da impossibilidade de citar um dos requeridos fl. 41 fora intimada 

a Defensora Pública para manifestar-se fl.45 e esta requereu a citação 

por edital do requerido, sendo acolhido o petitório.As demais partes foram 

devidamente citadas e nada manifestaram no feito conforme cota 

Ministerial de fls. 59. Devidamente citado via edital o requerido Joadil 

Nunes da Silva, não se manifestou sendo nomeada Curadora Especial, 

que apresentou à contestação as fls. 75/84. Por sua vez, a parte autora 

impugnou à contestação as fls. 86/87.Os autos vieram-me conclusos para 

decisão.É o breve relatório.Passo a decidir.Nos termos do artigo 357 do 

novo Código de Processo Civil, passo a sanear o feito.Não há preliminares 

a serem analisadas.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 
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controvertido o reconhecimento da união estável da requerente com o de 

“cujus”. Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir e, caso requerida produção de prova testemunhal, 

arrolando as respectivas testemunhas que deverão ser ouvidas no prazo 

de 10 (dez) dias, advertindo-se que as mesmas deverão comparecer 

independentemente de intimação do juízo.Desde já DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de agosto de 2018 às 

14h20min.Intime-seCumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Orestina da Paixão 

Abreu, digitei.

Rosário Oeste, 25 de julho de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19360 Nr: 344-58.2007.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Castro Farias Santos, Ronaldo de 

Castro Farias Santos, Neuri Baú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien F. F. Pavoni - OAB:6.525 

OAB/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela de Castro Farias 

Santos - OAB:130011

 Nos termos da Legislação igente e Provimeno 56/2007-CGJ impuklsiono os 

autos om a finalidade de intimar as partes da decisão profeirda nos 

autos....Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ – 

EXECUTIVIDADE.Sem condenação em honorários.Após o trânsito em 

julgado da presente decisão, promova-se a intimação da parte Exequente 

para que promover os atos que lhe competem e requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 dias.Certifique-se o decurso do prazo para 

oferecimento de embargos.Atente-se a secretaria quanto ao teor do art. 

337 da CNGC/MT. Abra-se novo volume dos autos, encerrando-se a 

numeração na página 200.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82502 Nr: 2095-94.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKMdS(, EFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A

 Nos termos da Legislação vigente intimo a Dra KARINA PAULA FAUSTINO 

DA SILVA, OAB 15829 OAB/MT da decisão infra transcrita, bem assim 

para apresentar as contrarazões da apelação...Vistos. NOMEIO a 

causídica Drª. KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA, OAB 15829 OAB/MT, 

para atuar na qualidade de Advogada dativa com o intuito exclusivo de 

apresentar contrarrazões recursais. Fixo, a título de honorários 

advocatícios o importe de 02 (dois) URH’s, à luz do trabalho que será 

realizado. Com a apresentação das contrarrazões, remetam-se os autos 

ao E. TJMT. A certidão de honorários deverá ser expedida tão logo haja a 

apresentação da peça processual, desde que tempestiva. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81314 Nr: 1278-30.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Junio Rocha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Silva Gomyde Junior - 

OAB:280.959 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Martins Ferreira de 

Paula Costa Miranda - OAB:288.820 SP

 Vistos em Correição.

 Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo com os 

requisitos legais do artigo 264 do CPC.

Faça-se, pois, a citação e as intimações necessárias, podendo a segunda 

via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, 

ao Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT, itens 2.7.7; 2.7.4; 1.16.1; 7.3.2 e 7.3.3, 

respectivamente.

Dessa forma, designo audiência para o dia 30 de agosto de 2018, às 

14h45min.

Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

A fim de dar celeridade processual, SERVE A PRESENTE DECISÃO DE 

MANDADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19360 Nr: 344-58.2007.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael de Castro Farias Santos, Ronaldo de 

Castro Farias Santos, Neuri Baú

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien F. F. Pavoni - OAB:6.525 

OAB/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela de Castro Farias 

Santos - OAB:130011

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se originariamente de Execução de título extrajudicial para entrega 

de coisa incerta, fundada na emissão de CPR, promovida por AGRENCO 

DO BRASIL S/A em face de RAFAEL DE CASTRO FARIAS SANTOS; 

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS; e NEURI BAÚ, todos 

qualificados, a qual foi convertida posteriormente em Execução por 

quantia certa, conforme decisão de fl. 193.

Entre várias tentativas de citação e localização, os executados foram 

citados por edital e deixaram transcorrer o prazo para defesa (certidão de 

fl. 176).

Contudo, em petição de fls. 241/251, o executado NEURI BAÚ compareceu 

ao processo, através de advogada constituída, e apresentou Exceção de 

Pré-Executividade, alegando, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no 

polo passivo da presente execução, tendo sustentado que a procuração 

outorgada ao Sr. Arnaldo Farias Santos não lhe conferia poderes para 

compromissar compra e venda de bens móveis e tampouco a compra e 

venda de grãos.

 Por sua vez, o excepto (exequente) apresentou impugnação às fls. 

269/271, aduzindo apenas que a análise da matéria constitui objeto típico 

de embargos à execução, sendo necessário dilação probatória, o que 

seria inadmitido pela via eleita. Pleiteou ao fim a rejeição da exceção e a 

condenação do excipiente em litigância de má-fe.

 Os autos me vieram conclusos para decisão.

 É o relatório.

Fundamento e Decido.

 Inicialmente, imperioso se faz conspurcar a adequação do manejo de 

exceção de pré-executividade, porquanto é cediço que tal instituto objetiva 

a arguição de algum óbice ao prosseguimento da ação executiva. Isso 

porque no nascedouro de tal ferramenta jurídica, concebia-se tão somente 

a alegação de matérias cujo conhecimento poderia se dar de ofício pelo 

magistrado.

 Hodiernamente, contudo, sedimentou-se a praxe de utilização da exceção 

para alegação de qualquer matéria, desde que fundada em prova 

pré-constituída, vedando-se, portanto, a produção probatória.

Cite-se a posição de Fredie Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. 04, Salvador, Juspodivm, p. 390), para quem “qualquer alegação de 

defesa pode ser veiculada por ‘exceção de pré-executividade, desde que 

possa ser comprovada por prova pré-constituída”.

Com isto, tenho que no presente caso, tendo a parte Excipiente alegado 

ilegitimidade passiva, concluo pela possibilidade de tais matérias serem 

enfrentadas em sede de exceção de pré-executividade, razão pela qual 

passo à suas respectivas análises.
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Da análise detida dos autos, bem como dos fundamentos invocados por 

ambas as partes, tenho que a exceção de pré-executividade não merece 

acolhimento.

Não obstante o excepto (exequente) tenha se limitado em apenas alegar o 

não cabimento da exceção, não impugnando especificamente as 

alegações contrárias, e por mais que o excipiente tente convencer que a 

procuração outorgada ao Sr. Arnaldo Farias Santos não lhe conferia 

poderes para compromissar a compra e venda de bens móveis e 

tampouco a compra e venda de grãos, não passa desapercebido por este 

juízo que o próprio executado NEURI BAU, ora excipiente, assinou, na 

condição de avalista, o contrato entabulado entre INLOGS LOGÍSTICA 

LTDA – (a qual teve sua denominação social alterada para AGRENCO DO 

BRASIL S/A – fl. 22), e o outro executado RAFAEL DE CASTRO FARIAS 

SANTOS (fls. 53/59), cujo objeto é justamente o descrito na inicial.

Registre-se novamente que tal fato pode e deve ser conhecido de ofício 

pelo juiz, já que a legitimidade para a causa, conforme amplamente 

difundido na jurisprudência e doutrina, trata-se de matéria de ordem 

pública.

Ora, por esta razão, torna-se despiciendo analisar se o excipiente 

conferiu os poderes específicos alegados em sua exceção, já que o 

mesmo se responsabilizou diretamente pelo pagamento do título, passando 

a responder como se fosse o avalizado, conforme se verifica de sua 

assinatura reconhecida em cartório no documento de fl. 59.

A se admitir a alegação do executado NEURI BAU, ora excipiente, 

estaríamos diante de um evidente “venire contra factum próprium”, 

conduta vedada e que deve ser repelida em nosso ordenamento jurídico, 

que pode ser entendida justamente como um comportamento contraditório, 

já que, em um primeiro momento (assinatura do contrato), o excipiente se 

compromete pela dívida, e em outro momento, alega que não é 

responsável pela dívida porque não teria conferido poderes específicos 

para venda de grãos ao seu procurador.

Portanto, são improcedentes os pedidos do excipiente, devendo figurar no 

polo passivo desta execução até a ulterior quitação da dívida descrita na 

inicial e nos títulos executivos que a lastreiam.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, em que pese o 

reconhecimento do comportamento contraditório, tal fato não induz 

automaticamente às hipóteses descritas no art. 80 do CPC, de modo que 

entendo se tratar de direito de petição e de defesa conferido ao 

executado.

 Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ – EXECUTIVIDADE.

Sem condenação em honorários.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, promova-se a intimação 

da parte Exequente para que promover os atos que lhe competem e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias.

Certifique-se o decurso do prazo para oferecimento de embargos.

Atente-se a secretaria quanto ao teor do art. 337 da CNGC/MT. Abra-se 

novo volume dos autos, encerrando-se a numeração na página 200.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59572 Nr: 429-63.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Saturino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:OAB/MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para se manifestar no prazo 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58493 Nr: 2223-56.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. V. de Mello -ME, nome fantasia Panatanal 

Móveis e Eletrodomèsticos, MARCELO VERIATO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o autor/interessada 

para comparecer neste Juízo e retirar a carta precatória ou efetuar o 

preparo para o seu devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61562 Nr: 1213-40.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Lemes da Silva Figueiredo, ACLdSM(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Moreira Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/O

 Vistos.

À vista do reclame ministerial de ref.28, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos acerca do adimplemento 

dos valores devidos à título de alimentos. .

Sendo certificada a existência do débito, proceda à atualização. Após, 

voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61317 Nr: 1110-33.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Arueira da Silva Seba, JKSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Lázaro de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista de tudo que consta dos autos, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da juntada de petição e 

documentos acostados às fls.39/44 (PDF).

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-15.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

WANDERCLEISON TERSIO DOS SANTOS NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, a fim de 

que quanto à petição da reclamada constante no andamento retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-16.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

IRENE NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 864 de 886



CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000075-16.2018.8.11.0032. REQUERENTE: IRENE NUNES PEREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Diante 

da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza Leiga 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010385-64.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MAKLINES ARAUJO BARROS (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

8010385-64.2015.8.11.0032. REQUERENTE: MAKLINES ARAUJO BARROS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Transitada em julgado a sentença, 

formando-se a coisa julgada material, não há que se falar na sua 

revogação, ainda que somente naquilo que diz respeito à condenação em 

custas, razão pela qual INDEFIRO o pedido da parte autora. Promova-se o 

protesto do título judicial. Expeça-se certidão circunstanciada de débito, 

encaminhando-a à Fazenda Pública Estadual para providências. 

Cumpra-se. Às providências. ROSÁRIO OESTE, 18 de julho de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-67.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE PEREIRA DE SALES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 12 de dezembro de 2018, às 17:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000296-33.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000296-33.2017.8.11.0032. REQUERENTE: TANIA MARIA RODRIGUES DO 

PRADO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta pela reclamante em desfavor 

da reclamada BANCO BMG S/A., sob o fundamento de ato ilícito praticado 

pela reclamada. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Alega a parte autora que recebe 

descontos provenientes de empréstimos consignados, o qual desconhece 

e afirma não ter firmado. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnados. A reclamada apresentou nos autos as 

assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, etc., onde se 

verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se comparadas à 

assinatura na procuração e documentos da parte reclamante. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança e descontos em folha. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Vale destacar que a parte 

reclamante ajuizou treze (13) ações discutindo a legalidade da origem dos 

descontos em folha. Processo Polo Passivo 1000290-26.2017.811.0032 

Banco Bonsucesso S/A 1000291-11.2017.811.0032 Banco Bonsucesso 

S / A  1 0 0 0 2 9 4 - 6 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 3 2  B a n c o  B M G  S / A 

1000295-48.2017.811.0032 Banco BMG S/A 1000296-33.2017.811.0032 

Banco BMG S/A 1000301-55.2017.811.0032 Banco PAN S/A 

1000304-10.2017.811.0032 Banco PAN S/A 1000309-32.2017.811.0032 

Banco PAN S/A 1000310-17.2017.811.0032 Banco PAN S/A 

1000311-02.2017.811.0032 Banco PAN S/A 1000313-69.2017.811.0032 

Banco PAN S/A 1000007-66.2018.811.0032 Banco BRASIL S/A 

1000008-51.2018.811.0032 Banco BRASIL S/A Em desfavor desta 

reclamada são três (03) ações idênticas, processos nº: 

1000294-63.2017.811.0032, nº 1000295-48.2017.811.0032, nº 

1000296-33.2017.811.0032, contendo as mesmas partes, mesmo pedido, 

mesma causa de pedir. Se o objetivo é discutir a legalidade da origem dos 

descontos em folha, bastava indicar os diversos valores e discutir em um 

único processo sem a necessidade de fazer em autos independentes. 

Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 

80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 
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Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-86.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000577-86.2017.8.11.0032. REQUERENTE: CRISTIANE PEREIRA DA 

SILVA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Relatório dispensado, com fulcro no artigo 38 da Lei nº. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta pelo reclamante em desfavor da reclamada, sob o fundamento 

de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. Informa que a parte autora que não possui nenhum 

contrato ou realizou compra com a parte requerida. Requer indenização 

por danos morais, ante a inclusão do seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 

Novo Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela 

qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

Cinge-se a questão controversa sobre o direito a indenização por danos 

morais experimentados pelo promovente ante o constrangimento com que 

passou por ter a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes de 

forma irregular. É cedido que, tratando-se de relação de consumo e de 

suposta falha na prestação do serviço contratado, é objetiva a 

responsabilidade do fornecedor, nos termos do art.14, caput, do CDC, o 

qual dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.” 

Desse modo, independe da prova da culpa da instituição, bastando que se 

comprove o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta da 

promovido. Ocorre, que compulsando detidamente os autos, bem como os 

documentos carreados, não vislumbro, ofensa ao direito da penalidade da 

parte promovente, notadamente sua honra, imagem, integridade física ou 

psíquica ou qualquer outro dano moral passível de indenização. O dever 

de indenizar decorre de situação concretas, em que a parte lesionada 

demonstre alguma situação acima mencionada, e não simplesmente o fato 

de estar com o nome negativado. A dor moral, que decorre da ofensa aos 

direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser 

diferenciada do mero aborrecimento, a que todos estamos sujeitos e que 

pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de 

se ampliar excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de 

desmerecermos o instituto. Com efeito, os aborrecimentos, percalços, 

frustrações e vicissitudes que fazem parte e estão impregnados nas 

contingências próprias da vida em sociedade não geram, via de regra, o 

dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido (suposto 

prejudicado) certa dose de amargura, pois a reparação do dano moral não 

tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades 

exageradas, denotando que nem toda falha na prestação de serviço é 

passível de gerar ou autorizar o deferimento de qualquer compensação 

pecuniária em decorrência de transtorno ou aborrecimento experimentado. 

O Jurista Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Responsabilidade Civil, 

página 549, afirma que: “Para evitar excessos e abusos, recomenda 

Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilibro em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos, 

e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” 

(grifei) Ademais, consoante fatura de cartão e extrato do SERASA/SPC 

juntado, conclui-se que a promovente possuía outros apontamentos 

restritivos em seu nome que não estão sendo discutidos judicialmente. 

Considerando que o promovente teve o nome incluído de forma regular 

naquela ocasião, configurada está sua contumácia e, conforme 

entendimento do STJ, em tais hipóteses, o dano moral não se caracteriza 

porque face à condição de devedor contumaz, é inegável que uma 

notificação a mais em seu prontuário não aumenta o descrédito contra sua 

pessoa frente a terceiros, bem como não lhe ofende a honra. “EMENTA: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO - ART. 43 

§2° DO CDC - CUMPRIMENTO - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - DEVEDOR 

CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO - 

NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Nos termos 

do § 2º do art. 43 do CDC, a inclusão do nome do consumidor em 

cadastros de devedores deve ser antecedida de prévia comunicação, por 

escrito, acerca de tal inclusão, dando-se ao mesmo a oportunidade de 

tomar as devidas providências. - Impõe o CDC que a comunicação ao 

consumidor seja por escrito, não exigindo maiores formalidades, ou com 

AR, nem que a entrega se faça, pessoalmente, ao destinatário, pois não 

se trata de intimação. - Cumprida a exigência legal de comunicar o devedor 

acerca da inclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito, não 

há que se falar em reparação pelos danos morais alegados. - Ao devedor 

contumaz, com diversas inscrições por dívidas não pagas, nem negadas, 

a norma insculpida no artigo 43 do CPC não deve servir de amparo para 

uma possível indenização por danos morais por não gerar qualquer dano 

efetivo a sua honra. - Recurso conhecido e não provido. (Ap. Cível nº 

1.0024.07.680517-5/001, 17ª Câmara Cível, Des. Rel. Márcia De Paoli 

Balbino, d.j. 24/04/2008)”. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA 

VERBA INDENIZATÓRIA A DEVEDOR CONTUMAZ. REVISÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no REsp 1194363 / RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0088311-1 – T3 – 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 24/04/2012 - DJe 

03/05/2012). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. 

DANO MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 

385-STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ARTIGO 

557, § 2º, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. O recorrente, embora não tenha 

sido notificado previamente da inscrição de seus dados em cadastro de 

inadimplentes, mostrou-se devedor contumaz, porquanto emitiu, segundo o 

acórdão recorrido, uma dezena de cheques são provisão de fundos, pelo 

que tem cabimento o enunciado n. 385, da Súmula desta Corte. 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n. 385, do STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (STJ - AgRg 

no REsp 1144274 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2009/0111589-9 – T4 – Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – J. 13/12/2011 

- DJe 19/12/2011) Como se vê, no caso em tela, a parte promovente não 

comprovou ter sofrido qualquer lesão a nenhum dos bens jurídicos acima 

descritos, fato este que afasta a ocorrência de dano moral, sendo a 

improcedência da ação medida que se impõe. Ante o exposto e por tudo o 

mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem assim em honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da 

Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000294-63.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000294-63.2017.8.11.0032. REQUERENTE: TANIA MARIA RODRIGUES DO 

PRADO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que não 

há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. Trata-se de INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta pela reclamante em desfavor 

da reclamada BANCO BMG S/A., sob o fundamento de ato ilícito praticado 

pela reclamada. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Alega a parte autora que recebe 

descontos provenientes de empréstimos consignados, o qual desconhece 

e afirma não ter firmado. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnados. A reclamada apresentou nos autos as 

assinaturas da parte reclamante constantes nos contratos, etc., onde se 

verifica visivelmente a semelhança nas assinaturas se comparadas à 

assinatura na procuração e documentos da parte reclamante. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança e descontos em folha. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Vale destacar que a parte 

reclamante ajuizou treze (13) ações discutindo a legalidade da origem dos 

descontos em folha. Processo Polo Passivo 1000290-26.2017.811.0032 

Banco Bonsucesso S/A 1000291-11.2017.811.0032 Banco Bonsucesso 

S / A  1 0 0 0 2 9 4 - 6 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 3 2  B a n c o  B M G  S / A 

1000295-48.2017.811.0032 Banco BMG S/A 1000296-33.2017.811.0032 

Banco BMG S/A 1000301-55.2017.811.0032 Banco PAN S/A 

1000304-10.2017.811.0032 Banco PAN S/A 1000309-32.2017.811.0032 

Banco PAN S/A 1000310-17.2017.811.0032 Banco PAN S/A 

1000311-02.2017.811.0032 Banco PAN S/A 1000313-69.2017.811.0032 

Banco PAN S/A 1000007-66.2018.811.0032 Banco BRASIL S/A 

1000008-51.2018.811.0032 Banco BRASIL S/A Em desfavor desta 

reclamada são três (03) ações idênticas, processos nº: 

1000294-63.2017.811.0032, nº 1000295-48.2017.811.0032, nº 

1000296-33.2017.811.0032, contendo as mesmas partes, mesmo pedido, 

mesma causa de pedir. Se o objetivo é discutir a legalidade da origem dos 

descontos em folha, bastava indicar os diversos valores e discutir em um 

único processo sem a necessidade de fazer em autos independentes. 

Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela reclamada, resta caracterizada a litigância de má fé da 

reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. Ante o exposto, opino pela 

improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, 

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à 

causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos artigos 

80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. ROSEMÍLIA LIMA GUEDES Juíza 

Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-20.2014.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO LEMES DO PRADO (REQUERENTE)

JONAS MENDES BARRAVIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora/recorrida, 

a fim de que apresente contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86320 Nr: 926-09.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILTON DOMINGOS SACHETTI, 

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:46353, CASSIANO LUIS IURK - OAB:27583, LUIS DANIEL 

ALENCAR - OAB:31272, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216

 Vistos etc.

Cancelo a solenidade designada.

Ante o caráter itinerante da presente missiva, REMETO-A à comarca de 

Cuiabá/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87112 Nr: 1230-08.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição de ref. 08, como emenda da inicial.

Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença (execução de alimentos), 

na forma do artigo 513 § 4º do CPC/2015, que, embora tenha sido 

proposta em autos apartados, não há qualquer impedimento legal, posto 

que devidamente instruída com o título executivo judicial.

CITE-SE/INTIME-SE o devedor, pessoalmente, para que efetue o 

pagamento voluntário do valor indicado no demonstrativo discriminado e 
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atualizado do crédito, acrescido de honorários advocatícios e custas, se 

houver, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência da multa de 10% 

sobre o valor atualizado do débito, bem como honorários advocatícios que 

arbitro no mesmo patamar (art. 523, "caput" e § 1º do CPC/2015).

Após, transcorridos mais 15 (quinze) dias contados do primeiro dia útil 

subsequente ao término dos 15 (quinze) dias concedidos ao executado 

para pagamento, caso não tenha ele oferecido a impugnação de que trata 

o art. 525 do CPC/2015, deverá o credor requerer o que entender de 

direito para a efetivação da penhora, apresentando nova planilha, com os 

acréscimos legais, inclusive a multa de 10% e honorários advocatícios, 

sobre o valor atualizado de débito.

Defiro o pedido de justiça gratuita no termos do art. 98 do CPC/2015.

Cientifique o Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75850 Nr: 587-21.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLISON MOREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Vistos etc.

 Considerando que a partir do dia 01 de março do corrente ano este 

magistrado passará a usufruir de férias, devidamente autorizadas pelo 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada nestes autos para o dia 

23 de maio de 2018, às 13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71253 Nr: 208-17.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENAIR RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON FERREIRA CAJU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki 

- OAB:9744

 Vistos etc.

Analisando os autos, constato que o presente feito possui os requisitos 

para ser submetido à mediação, de acordo com as regras da Resolução n. 

125 do CNJ.

 Dessa forma, nos termos do art. 139, V, do CPC/2015, designo audiência 

de mediação/conciliação para o dia 10/09/2018, às 13:30h, a ser 

conduzida por mediadores cadastrados perante o Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJ/MT, na sede do fórum 

desta Comarca.

 Intimem-se e cumpra-se com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 77788 Nr: 1427-31.2016.811.0053

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 Vistos etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Leale Rodrigues da 

Silva, aludindo omissão na sentença de ref. 56, quanto à verba honorária 

do Advogado dativo.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com razão a parte Embargante. Efetivamente não houve a previsão judicial 

acerca da verba honorária a que faz jus os patronos das partes. Cediço 

que todo trabalho deve ser remunerado. Diante disto, mister sua 

apreciação, e sua procedência.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios opostos, e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para fixar a 

verba honorária, em benefício dos Advogados das partes litigantes, em 4 

URH (R$ 3.586,03), para cada um.

Expeça-se o necessário. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87559 Nr: 1441-44.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA PAES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lilian Vanessa Mendonça 

Pagliarini - OAB:8400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a inicial.

Cite-se o Requerido, via remessa dos autos, quanto aos termos da 

presente ação, cientificando-o do prazo para apresentação de defesa 

(art. 335 do NCPC), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora (art. 344 do NCPC).

Contestada a ação, manifeste-se a parte Requerente no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ademais, DEFIRO as benesses da justiça gratuita, nos termos do art. 98 

do CPC/2015.

Concedo a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, 

inciso I e § 2º do Código de Processo Civil.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87409 Nr: 1378-19.2018.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE QUEIROZ DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 48 horas. Para tanto, a parte 

requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e 

informar nos autos o pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > 

diligencias > emissão de guia de diligencia - (LOCALIDADE PARA 

PREENCHIMENTO DA GUIA - BREJINHO - R$ 912,50) 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71908 Nr: 572-86.2015.811.0053

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESDAA, CBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 Vistos etc.

Ante a inércia do defensor nomeado, DETERMINO que seja nomeado outro 
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advogado dativo a parte requerida.

Apresentada a respecitva contestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, com urgência.Vistos etc.

Ante a inércia do defensor nomeado, DETERMINO que seja nomeado outro 

advogado dativo a parte requerida.

Apresentada a respecitva contestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, com urgência.Por determinação do MM Juiz de Direito 

Alexandre Paulichi Chiovitti e nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 

5º, § 1º, nomeio o Advogado Raul Augusto Alves, OAB/MT 23.447 (Tel: 

3362-0855 ou 99620-7473) como Defensor Dativo da parte REQUERIDA 

Neide Maria da Silva, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios 

serão fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em 

consideração os atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87082 Nr: 1225-83.2018.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref 15: HOMOLOGO por sentença o acordo de vontades dos requerentes 

em todos os seus termos. Por conseguinte, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos para: (i) decretar o divórcio do casal Gabriel dos Anjos 

e Silva; (ii) a partilha de bens seguirá os contornos fixados na audiência, e 

(iii) conceder a Requerida o retorno ao uso do nome de solteira, qual seja. 

Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeçam-se o necessário.

Sem custas ou honorários, face a gratuidade da justiça deferida.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69695 Nr: 1168-07.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMI CONFECÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o petitório de ref. 22.

 EXPEÇA-SE o necessário à citação do Requerido tal como postulado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81016 Nr: 862-33.2017.811.0053

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME, ELVIS 

OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, EDILSON LIRA MILHOMEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo legal apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80351 Nr: 596-46.2017.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE FRANCISCA PINTO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA MARQUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - OAB:12540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos para RECONHECER E DECLARAR a união estável 

vivenciada entre Ivone Francisca Pinto de Magalhães e José Carlos Silva 

de Arruda. Julgo extinto o processo, à luz do art. 487, I, do CPC.Sem 

custas. Sem honorários advocatícios.Dou esta por publicada com a 

entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Intimem-se. Cumpra-se.Intimem-se.Às providências, 

observando-se atentamente todas as disposições constantes da 

CNGC/MT.Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80679 Nr: 735-95.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA TATEIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Afonso da Costa Ribeiro - 

OAB:1417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por Sandra Regina Tateira de 

Arruda em face da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger, 

pois que DECLARO nulo o contrato havido entre as partes, e, ainda, por 

imposição legal, CONDENO a parte requerida a depositar as verbas 

referentes ao FGTS durante o período de serviço prestado, o que faço 

nos termos da Súmula 363 do TST. Via de consequência JULGO EXTINTA 

a presente demanda, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do NCPC. Os juros moratórios devem ser calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 

acumulada do período.Sem custas processuais, consoante o artigo 3º, I 

da Lei Estadual nº 7.603/01 e item 2.14.5 da CNGC.Sem custas. Sem 

honorários advocatícios, pela sucumbência recíproca.Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.Tendo em vista o disposto na Súmula 

490 do STJ, após o decurso do prazo para recurso voluntário, remetam-se 

os autos para reexame necessário.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-55.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOELMA MENDES MALHEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 28 de agosto de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-87.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

ANA REGINA PAES DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 28 de agosto de 2018 

DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-56.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

FELICINA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria manifestar sobre o presente expediente tem por 

finalidade a intimação para CIÊNCIA da DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA 

TURMA RECURSAL exarada nos autos do processo abaixo identificado, 

para que em 5 dias manifeste o que entender de direito. Santo Antônio do 

Leverger, 28 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-18.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO SALUSTRIANO TEIXEIRA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 28 de agosto de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-33.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

IRENE SERAFIM DEMEDIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria manifestar sobre o presente expediente tem por 

finalidade a intimação para CIÊNCIA da DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA 

TURMA RECURSAL exarada nos autos do processo abaixo identificado, 

para que em 5 dias manifeste o que entender de direito. Santo Antônio do 

Leverger, 28 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-11.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria manifestar sobre o presente expediente tem por 

finalidade a intimação para CIÊNCIA da DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA 

TURMA RECURSAL exarada nos autos do processo abaixo identificado, 

para que em 5 dias manifeste o que entender de direito. Santo Antônio do 

Leverger, 28 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-73.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria manifestar sobre o presente expediente tem por 

finalidade a intimação para CIÊNCIA da DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA 

TURMA RECURSAL exarada nos autos do processo abaixo identificado, 

para que em 5 dias manifeste o que entender de direito. Santo Antônio do 

Leverger, 28 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 045/2018-CA

A Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de São José dos Quatro Marcos - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

CONCEDER ao servidor Gilson da Silva Martins, Gestor Judiciário 

Substituto, matrícula 13700, 20 (vinte) dias de férias referente ao exercício 

2018, para serem usufruídos no período de 15 de outubro a 03 de 

novembro de 2018.

DESIGNAR a servidora Mayara Jenniffer Mesanini de Souza, Analista 

Judiciária, matrícula n.º 37447/TJ, para exercer a função de Gestora 

Judiciária no período acima mencionado, fazendo jus ao Art. 1º, I da 

Instrução Normativa n.º 005/2008/DGTJ.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se, remetendo cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça.

São José dos Quatro Marcos, 24 de agosto de 2018.

Lilian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 

PORTARIA Nº 046/2018-CA

A Doutora Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito/Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de São José dos Quatro Marcos, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o elevado número de processos em tramite na vara 

Única/Juizado Especial Cível e Criminal e não houve tempo hábil para 

correicionar os trabalhos;

CONSIDERANDO ainda, que esta magistrada responde cumulativamente 

pela comarca de Porto Esperidião-MT;

RESOLVE:

PRORROGAR, a partir do dia 31 de agosto de 2018 até 29/09/2018, a 

correição Ordinária, conforme termos da Portaria 019/2018-CA, data de 

13/04/2018, na Secretaria da Vara Única/Juizado Especial Cível e Criminal; 

Diretoria do Foro, Cartório Distribuidor; Cadeia Pública e Delegacia.

RESOLVE:

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, remetendo cópias à Egrégia Corregedoria 

Geral da Justiça, ao Representante do Ministério Público, à Defensoria 

Pública, à Subseção da OAB e às serventias elencadas na presente 

portaria.

São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de agosto de 2018.

Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito/Diretora do Foro

 

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64004 Nr: 1541-46.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO GONÇALVES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 AUTOS Nº 1541-46.2015.811.0039

CÓDIGO 64004

Vistos em correição.

Determino à Secretaria deste Juízo que certifique o trânsito em julgado da 

sentença de ref. 62.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pleito retro.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56893 Nr: 1600-68.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS 2606-23.2008.811.0039

CÓDIGO 56893

Vistos em correição.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 41340 Nr: 1309-53.2011.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDINEI PANTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4816, VILSON SOARES FERRO - OAB:6684-E

 Intimação da(s) parte(s) requerida(s), no prazo de 05 (cinco) dias, para 

manifestarem-se nos autos trazendo informação da exata localização 

do(s) bem(s) , objeto(s) destes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 39808 Nr: 2112-70.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDINEI PANTA PEREIRA, VILCEU LUIZ BEZ 

BATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13479-B, 

MARCELO SALVI - OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4816, VILSON SOARES FERRO - OAB:6684-E

 Intimação da(s) parte(s) requerida(s), no prazo de 05 (cinco) dias, para 

manifestarem-se nos autos trazendo informação da exata localização 

do(s) bem(s) , objeto(s) destes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 30543 Nr: 1635-86.2006.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL PRODUTOS PARA AGRO 

PECUÁRIA LTDA, ADÃO TIMÓTEO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT, ROBERTA LEITE FERNANDES - OAB:MT 7925-A

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 360, determinando a expedição de ofício ao Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT, a fim de que seja 

providenciado o cancelamento das averbações premonitórias AV-15, 

AV-08 e AV-12 das matrículas nº 5.681, nº 5.682 e nº 5.683, 

respectivamente, consignando que o cancelamento é referente tão 

somente a este processo.

Intime-se a parte autora para impulsionar efetivamente o feito no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Sapezal/MT, 27 de Agosto de 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113032 Nr: 3885-72.2018.811.0078

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLAN GREZELE-ME , DARLAN GREZELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA TOMASONI , ANA BATISTA DE 

ALBUQUERQUE NOGUEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que neste momento processual 

não é possível apreciar o pedido de liminar, todavia, nada impede que após 

a juntada de informações prestadas pelas autoridades coatoras a serem 

notificadas, possa ser concedida a medida liminar.

Entendo, portanto, necessária às informações das autoridades coatoras 

em relação aos fatos, para melhor apreciar o pedido de liminar pleiteado 

pelo impetrante.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta até o momento, 

postergo a análise do pedido liminar para após a chegada das 

informações da autoridade coatora.

Notifique-se a autoridade coatora e o agente coator, requisitando-se as 

informações a respeito dos autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 

do inciso I, do artigo 7º, da lei nº 12.016/09.

Após, com a chegada de TODAS as informações remetam-se os autos 
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com vistas ao Ministério Público nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/09.

Certificado o decurso de prazo, voltem os autos conclusos com 

URGÊNCIA para apreciação da liminar.

Notifique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 84170 Nr: 1849-62.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO SMANIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - OAB:19912/0

 Vistos etc.

RECEBO o recurso interposto pela defesa.

DÊ VISTA ao Ministério Público para que apresente as contrarrazões ao 

recurso.

Após, remetam-se as autos para o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento do recurso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96819 Nr: 50-13.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DA CONCEIÇÃO ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 96819.

Vistos.

Recebo o feito na ordem em que se encontra e o CHAMO À ORDEM.

1 - Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, faculto 

ao Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, nos seguintes termos:

a) Estipular o valor do dano moral requerido;

b) Corrigir o valor da causa, nos termos do art. 292, V do CPC, uma vez 

que não mais se admite o valor genérico.

2 - No mais, proceda a autora com o recolhimento das custas processuais 

com base no valor corrigido, uma vez que indeferido o benefício da 

gratuidade da justiça.

 3 - Seguindo a análise dos autos, verifica-se que o A.R. da carta de 

citação e intimação para defesa e comparecimento em audiência de 

conciliação foi devidamente entregue e assinado pela pessoa de 

Richardson do Nascimento (fls. 113).

Em razão da ação de recuperação judicial na 13ª Vara Cível Especializada 

Empresarial de Recuperação Judicial e Falência da Comarca do Espírito 

Santo/ES (autos nº. 0029324-71.2017.8.08.0024), a citação deve ocorrer 

na pessoa do representante da empresa devedora a fim de que o 

administrador judicial tenha ciência desta demanda.

 Art. 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou 

seus administradores serão mantidos na condução da atividade 

empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador 

judicial, salvo se qualquer deles: (...)

Ante o exposto, expeça-se nova carta para citação pessoal por meio do 

representante judicial, nos termos do art. 64 da Lei 11.101/2005.

4 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

De Comodoro/MT para Sapezal/MT, 27 de agosto de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73446 Nr: 1006-68.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & ZAMAIO LTDA ME, MURILO 

PIERUCCI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200-MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16595-MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, 

CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA 

OLIVEIRA - OAB:15359-MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:5699, FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB:21897/O, 

FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953-MS, LARISSA MARQUES 

BRANDÃO - OAB:19574-MS, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - OAB:4681-TO, LUMA MAYARA 

DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - OAB:5143-B, MARIANA 

MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, MAURO SOMACAL - 

OAB:58806-RS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714-MS, 

PRISCILA ZIADA CAMARGO - OAB:40077-DF, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184/MT, RODOLFO FREGADOLI 

GONÇALVES - OAB:16338-MS, SUENE CINTYA DA CRUZ - 

OAB:28002-GO, THAIS MONTELO DE SOUSA BOETTCHER - 

OAB:38875-GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO PIERUCCI DE SOUZA - 

OAB:11273

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106370 Nr: 4730-41.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DANTAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:17192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao
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OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112909 Nr: 3791-27.2018.811.0078

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIANNE MARA RODRIGUES CHIOATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, neste estágio processual, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência em caráter antecipatório, pela ausência dos requisitos elencados 

na tutela de urgência, conforme acima fundamentada. Determino a 

remessa dos autos para o Conciliador da Comarca para realização de 

audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o réu, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335.Havendo desinteresse pelo réu na realização 

da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a 

contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).Intime-se a 

parte autora acerca desta decisão, por meio de remessa dos autos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96720 Nr: 3469-75.2016.811.0078

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDC, EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343, JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 Sendo assim, julgo PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

ANULAR o registro de nascimento do menor GUSTAVO BASTIANI DA 

SILVA COSTA, devendo ser feito novo registro, sendo que o adolescente 

passará a se chamar GUSTAVO DA SILVA, constando como genitor o 

Requerido ELOIR DA SILVA, bem como os avós paternos que deverão ser 

informados pelo Requerido, e assim o faço com julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Intime-se a Requerente para que compareça 

em cartório pessoalmente, ou através do seu advogado, para que retire 

cópia da sentença e proceda o registro de nascimento da criança com os 

dados do genitor.Condeno os Requeridos ao pagamento das custas e 

taxas processuais, bem como honorários advocatícios em favor da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no importe de 10% do valor 

atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.P.R.I.Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de 

praxe.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-34.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO LEME DE SOUZA (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 09/10/2018 às 13h00min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-04.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO LEME DE SOUZA (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 09/10/2018 às 13h40min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000388-33.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DATACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI - EPP (REQUERENTE)

PEDRO JARDIM DRIEMEYER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOLISETE MASCARELLO FERREIRA (REQUERIDO)

MASCARELLO FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

LAUDIO FERREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data de 09/10/2018 às 

14h20min na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-03.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER (ADVOGADO(A))

DATACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E.C. DO NASCIMENTO TANSSINI - ME (REQUERIDO)

ELLEN CRISTINA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

ADILSON PAULO TANSSINI (REQUERIDO)

L. MACEDO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerida, acerca da audiência de conciliação 

designada para 09/10/2018 às 15:00h na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-18.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER (ADVOGADO(A))

DATACON CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA FERNANDES LAET (REQUERIDO)

ELSONEI FRANCISCO MACHADO (REQUERIDO)

MACHADO E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação na data de 09/10/2018 às 14h40min na sede 

deste Juizado Especial.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25704 Nr: 726-44.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Tomaz da Silva Comércio - Me, José 

Tomaz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 32, via 

malote digital, para a Comarca de PIRAQUARA/PR. Código de 

rastreabilidade: 81120183613530 - 81120183613529

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10023 Nr: 888-83.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio J. Pinto - EPP, Maurício José Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 85, via 

malote digital, para a Comarca de SINOP/MT. Código de rastreabilidade: 

81120183613924

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21931 Nr: 70-58.2014.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT/10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 62, via 

malote digital, para a Comarca de POÁ/SP. Código de rastreabilidade: 

81120183613957

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20719 Nr: 85-61.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Donizete dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 35, via 

malote digital, para a Comarca de Porto dos Gauchos/MT. Código de 

rastreabilidade: 81120183614012 - 81120183614013

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 3486 Nr: 302-85.2005.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 86, a 

seguir transcrita: " Vistos. Intime-se a parte exequente para que traga aos 

autos demonstrativo de débito atualizado, consoante preconiza o art. 534, 

caput, CPC. Após, volvam-me os autos novamente conclusos. Intimem-. 

Às providências."

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1818 Nr: 116-62.2005.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. Lopes Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gercelene Fernandes Pinto - 

OAB:OAB/MT 17034, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:OAB/MT 

16988, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. B. LOPES LIMA - ME, CNPJ: 

01059702000103. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ @_valorDebitoEF_ 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O Banco do Brasil juizou a presente Ação Monitória em 

face do requerido A. B. Lopes Lima-ME. . . . I- DOS FATOS: O Banco do 

Brasil é credor da devedora pela quantia líquida e certa de R$2.407,06, a 

dívida se encontra vencida por falta de pagamento do débito e a devedora 

não manifestou qualquer interesse em solucionar o problema. . . . II- DO 

DIREITO: A presente demanda encontra respaldo no artigo 1.102a, e 

seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro. . . III- DOS PEDIDOS: a) 

citação da devedora; b) que a devedora seja alertada da isenção de 

custas e honorários advocatícios.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. Verifica-se que a parte 

requerente postulou pela citação editalícia da empresa requerida.Contudo, 

o requerente deixou de comprovar que se esgotaram todos os meios para 

localização de seu endereço, sendo a citação por edital medida de ultima 

ratio, somente sendo concedida, após o exaurimento de todas as 

tentativas para encontrar o requerido.Neste sentido: HABEAS CORPUS. 

ESTELIONATO. NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL ANTES DE 

ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. - O 

vício de citação, consistente em não se terem esgotado as diligências para 

a citação pessoa do réu, compromete a regularidade formal do processo, 

pelo desatendimento dos princípios do devido processo legal e da ampla 

defesa, ensejando sua nulidade. - Ordem Concedida. (TJ-MA - HC: 

240182003 MA, Relator: MARIA MADALENA ALVES SEREJO, Data de 

Julgamento: 06/01/2004, SAO LUIS). Sublinhei. Destarte, intime-se o 

requerente para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, a realização 

de diligências no sentido de localizar o endereço da requerida. Nesta 

toada, visando obter em prazo razoável a solução integral do mérito, nos 

termos do art. 6º do CPC, determino a busca de endereço da requerida via 

Bacenjud.Após, com aporte do endereço da empresa requerida, 

promova-se o necessário para sua citação.Ao reverso, sendo frustradas 

as tentativas de localização de endereço, inclusive as buscas a serem 

efetuadas pelo requerente, ou não sendo localizada no endereço obtido. 

Defiro desde já a citação editalícia, proceda-se a citação da requerida, via 

edital, pelo prazo de 20 (vinte) dias, nos termos dos art. 246 IV e 257 III e 

IV do Código de Processo Civil, constando as advertências de estilo.Após, 

abram-se vista dos autos a parte requerente.Às providências. Cumpra-se. 

Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 22 de agosto de 2018
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Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62830 Nr: 919-46.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO WAINGTON DE OLIVEIRA, 

HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B, Defensoria Pública de Tapurah-MT - 

OAB:TAPURAH

 Processo n°: 919-46.2018.811.0108 (Código 62830)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Ronaldo Waington de Oliveira e Outros

 AÇÃO PENAL

VISTOS.

Primeiramente, analisando os autos e considerando que não foi 

apresentada a defesa do acusado Henrique, chamo o feito à ordem.

Ademais, tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.104), informando que 

o acusado Henrique Joaquim de Freitas pretende a nomeação de defensor 

dativo e, considerando as testes conflitantes apontadas pela defesa de 

Ronaldo (f.105-106), nomeio para a apresentação da defesa técnica do 

acusado Henrique supramencionados, o(a) advogado(a) Ana Carolina 

Belleze Silva, OAB/MT 9.601-B.

Para tanto, arbitro honorários advocatícios à causídico(a) nomeado(a), o 

valor equivalente à 10 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ.

 Cientifique-se o acusado e intime-se a causídica nomeada para 

apresentar a defesa técnica do réu.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de agosto de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 65022 Nr: 2303-44.2018.811.0108

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCdS, JMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 (...) Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do 

Código de Processo Penal, HOMOLOGO os Autos de Prisão em Flagrante 

apresentados. (...) Ex positis, com lastro nos artigos 282, 310 e 319, todos 

do CPP, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA aos indiciados WALLACE 

CORREA DOS SANTOS e JULIANA MICHELLI ALVES LAUDARIO, 

qualificado nos autos, e aplico aos mesmos as seguintes medidas 

cautelares diversas da prisão:a) Comparecimento mensal em juízo, para 

informar e justificar atividades, inclusive qualquer mudança de endereço 

(art.319, I);b) proibição de frequentar locais de notória imoralidade pública, 

o que significa dizer que fica vedada, por óbvio, o envolvimento dos 

indiciados com quaisquer prática delitiva, principalmente aquelas 

relacionadas com os fatos aqui apurados, garantindo-se a ordem pública 

(art.319, II);c) proibição de manter contato com as testemunhas que 

prestaram depoimento nos autos, ou com qualquer pessoa que, por 

circunstâncias relacionadas ao fato, devam os indiciados delas 

permanecer distante, garantindo-se a instrução processual (art.319, III); d) 

não se ausentar da Comarca por mais de 07 (sete) dias, sem prévia 

autorização judicial, ou quando a permanência seja conveniente ou 

necessária para a investigação ou instrução (art.319, IV); e) Fiança, que 

no caso arbitro em 10 (dez) salários mínimos para cada indiciado (art.319, 

VIII);Pagas as fianças arbitradas, coloque-se em liberdade os indiciados, 

se por outro motivo não estiverem presos, SERVINDO A PRESENTE COMO 

ALVARÁ DE SOLTURA. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 24289 Nr: 563-32.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA ROSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 563-32.2010.811.0108 (Código 24289)

Exequente: Laura Rosa Gomes

Executado: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Tendo em vista que a parte exequente formulou requerimento de 

desconsideração do pedido de cancelamento do precatório e, ante o fato 

de já ter sido depositado o valor correspondente à quitação do débito 

exequente, determino, previamente, antes da expedição do alvará, em 10 

dias, a intimação da parte contrária, nos termos do provimento 68/2018 do 

CNJ.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e expeça-se o competente Alvará 

para liberação dos valores vinculados ao presente processo, devendo ser 

depositado na conta indicada pelo causídico constituído pelo requerente 

(f.166), que possui poderes específicos de recebimento (f.80).

Ainda, em homenagem aos novos princípios incorporados ao processo 

civil pela assunção do NCPC, consagradores do processo colaborativo, 

coadunado com o prestígio do direito à informação como vetor de 

orientação e comportamento nas relações jurídicas, cientifique-se o credor 

sobre o deferimento do pedido de levantamento dos valores depositados 

em Juízo em favor do advogado constituído.

Por fim, certifique Sra. Gestora Judiciária sobre a entrega do alvará.

Após, procedam-se as eventuais baixas pertinentes.

Cumpra-se, servindo a presente como mandado/ofício, no que couber.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 23 de agosto de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14987 Nr: 177-80.2002.811.0108

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danni Cesar Achar de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDEO OKA, YOSHIKASU OKA, MITSUO OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Ferreira da Silva - 

OAB:18245/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcisio Alexandre de 

Oliveira - OAB:6163

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUSTAVO 

FERNANDES DA SILVA PERES, para devolução dos autos nº 

177-80.2002.811.0108, Protocolo 14987, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64295 Nr: 1852-19.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arivaldo Gomes da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH
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 Processo n°: 1852-19.2018.811.0108 (Código 64295)

Autor: Ministério Público Estadual

 Réu: Arivaldo Gomes da Cruz

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Dando seguimento ao feito, apresentada a resposta à acusação e, não 

restando configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

disposta no art. 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução para o dia 05 de setembro de 2018, às 15h30min.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas e interrogado o acusado.

Intime-se o Ministério Público, o acusado e a Defesa.

Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado/ofício, no que 

couber.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 27 de agosto de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 53416 Nr: 1287-26.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDEILSON SALES LOPES, JHEMISON 

CARNEIRO SILVA, RAFAEL ZAMARIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO 

- OAB:9869/O, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:MT 21011/O, JOSE 

AECIO PIRES SALOMÉ - OAB:OAB/TO 3111

 Processo n°: 1287-26.2016.811.0108 (Código 53416)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Credeilson Sales Lopes e Outros

AÇÃO PENAL

VISTOS.

INDEFIRO a renúncia dos mandatos de fl. 497 e 498, vez que não 

acompanhou a notificação dos mandantes, conforme exigência do artigo 

112 do CPC.

Assim sendo, intime-se, via DJE, os advogados constituídos pelos réus 

para que, no prazo legal, manifestem-se nos termos do artigo 422, do 

Código de Processo Penal.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-69.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO (ADVOGADO(A))

ALGACIR AUGUSTO CAVAZZINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

1000205-69.2018.8.11.0108. REQUERENTE: ALGACIR AUGUSTO 

CAVAZZINI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. ALGACIR AUGUSTO CAVAZZINI, qualificado na 

inicial, ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

pedido de Tutela Antecipada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, sustentando, em síntese, que seu nome 

está inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por um suposto débito 

inexistente cujos valores são de R$ 2.683,43 (dois mil, seiscentos e 

oitenta e três reais e quarenta e três centavos) cada fatura. Alega que 

não reconhece os débitos lançados unilateralmente e aleatoriamente pela 

Requerida e declara que não possui pendências financeiras. Argumenta 

ainda, que tramita na Vara única desta Comarca, sob o número 

946-29.2018.811.0108 - Código 62870, cuja ação foi obtida liminarmente a 

suspensão da cobrança valor de R$ 36.000,31 (trinta e seis mil reais e 

trinta e um centavos), referentes à “energia recuperada”, e que mesmo 

assim, novamente a reclamada inseriu indevidamente o nome do 

requerente no SERASA. Dessa forma, pleiteia a concessão da tutela de 

urgência para o fim de determinar que a reclamada suspenda as 

cobranças efetuadas, a exclusão do nome do autor do rol de 

inadimplentes, bem como se abstenha de interromper o fornecimento de 

energia elétrica. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que a reclamada 

suspenda os efeitos da cobrança da suposta dívida e se abstenha de 

interromper o fornecimento da energia elétrica ao autor. Assim sendo, 

ainda que numa análise superficial dos fatos entendo que estão presentes 

provas aptas ao convencimento acerca da verossimilhança da tese 

autoral, o que leva ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, 

DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino que a reclamada se 

abstenha de interromper o fornecimento da energia elétrica da UC nº 

6/1510866/5, a suspensão dos efeitos da cobrança das faturas de 

valores R$2.683,43 – vencimento dia 30/05/2018 e R$2.683,43 – 

vencimento dia 30/06/2018, e a exclusão do nome do autor do cadastro de 

inadimplentes, até o deslinde da ação, a contar a intimação desta decisão, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por 

eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. 

Com feito, levando em consideração as regras de experiência e a 

verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do 

art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, 

desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da contestação, provas 

quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante 

(art. 373, II do CPC). Cite-se a Reclamada, constando do chamamento 

judicial as advertências legais da revelia. Por fim, defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, 

expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Tapurah/MT, 28 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-77.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

IDALIA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCELO RICARDO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

1000198-77.2018.8.11.0108. REQUERENTE: IDALIA FRANCISCA DOS 

SANTOS REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos. Trata-se de ação condenatória ao cumprimento de 

obrigação de fazer ajuizada por Idalia Francisca dos Santos em face de 

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. Em breve síntese, alega a 

autora ser viúva de Eurides Ricardo dos Santos; que o "de cujus" manteve 

contrato de prestação de serviço de saúde com a requerida desde ano 

2000, onde conta a requerente como dependente. Com o falecimento de 

seu esposo em 17/06/2017, tenta assumir a titularidade do plano de saúde, 

sem sucesso, e passado o período da concessão do benefício do 

falecido, a requerente pretende continuar usufruindo do mesmo plano de 

saúde. Requer a tutela de urgência antecipada antecedente consistente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 876 de 886



em sua manutenção no plano de assistência à saúde mantido pela ré. É o 

relatório. DECIDO. A nova sistemática do Código de Processo Civil, 

instituída pela Lei nº 13.105/15, exige em seu artigo 300, a seguir 

transcrito, os requisitos necessários para concessão da tutela de 

urgência: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo." A tutela de urgência merece ser 

deferida. A Lei nº 9.656/98 que dispõe sobre os planos de seguro privado 

de assistência à saúde assegura em seu artigo 30, a seguir transcrito, a 

manutenção do dependentes cobertos pelo plano de saúde pelo período 

mínimo de seis meses no caso de falecimento do titular: "Art. 30. Ao 

consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o 

do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de 

rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é 

assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, e titular nas 

mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da 

vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento 

integral. § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que 

se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos 

produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com 

um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro 

meses. § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, 

obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do 

contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de 

permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou 

seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto 

neste artigo. § 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens 

obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de 

trabalho." No caso concreto, os documentos que acompanham a petição, 

especialmente a certidão de óbito, o contrato de adesão ao plano de 

saúde, bem como a foto das carteirinhas, indicam a probabilidade do 

direito, pois evidenciam sua qualidade de dependente de titular de plano de 

saúde falecido. Veja-se que impor à usuária a contratação de novo plano 

considerada a sua idade avançada, a coloca em situação de desvantagem 

exagerada e inviabiliza, em última instância, o próprio objeto da avença, 

que é a disponibilização de atendimento médico e hospitalar adequado. 

Nesse sentindo é a jurisprudência: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – 

MORTE DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO 

PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES - POSSIBILIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A superveniência da edição da Súmula 

nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, considerando os 

princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, 

da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade 

familiar, enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas 

condições contratuais por consumidora com mais de 60 anos de idade, no 

tocante ao plano de saúde. (AI 182145/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 23/06/2016) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MORTE DO 

TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO PLANO DE 

SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES - POSSIBILIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.A superveniência da edição da Súmula nº 13 da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar, considerando os princípios 

constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da 

liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade 

familiar, enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas 

condições contratuais por consumidora com mais de 60 anos de idade, no 

tocante ao plano de saúde. (AI 182145/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, 

Publicado no DJE 23/06/2016) Por fim, a medida pleiteada é reversível 

Diante do exposto, DEFIRO LIMINARMENTE, mediante o pagamento integral 

da mensalidade apresentada pela prestadora de serviço, a tutela de 

urgência para determinar a manutenção dos dependentes de Eurides 

Ricardo dos Santos no plano de assistência à saúde mantido pela ré, 

mantendo as características, principalmente, quanto aos valores do plano 

contratado, excluindo-se apenas a mensalidade do falecido/titular. Com 

feito, levando em consideração as regras de experiência e a 

verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do 

art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, 

desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da contestação, provas 

quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante 

(art. 373, II do CPC). Cite-se a Reclamada, constando do chamamento 

judicial as advertências legais da revelia. Por fim, defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50838 Nr: 763-40.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 (...) Posto isto, em razão da falta de interesse processual, declaro 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Valdeci Giroldo, devidamente 

qualificado nos autos, com relação ao delito capitulado no artigo 306 do 

Código de Trânsito Brasileiro.P.R.I.C.DETERMINO a intimação do acusado 

para que compareça à Secretaria do juízo, no prazo de 05 (cinco) dias 

para INFORMAR a conta bancária em que será realizada a restituição da 

fiança arbitrada pela autoridade policial, nos termos do art. 337 do Código 

de Processo Penal, advertindo o acusado que a inércia ensejará 

perdimento do valor depositado, nos termos do que preceitua a CNGC.Com 

a juntada dos dados bancários de titularidade do acusado, PROCEDA-SE 

esta Secretaria do juízo com o levantamento do valor pertinente.Expeça-se 

certidão em favor do(a) advogado(a) nomeado(a), no importe de 01 (um) 

URH, a fim de que possa cobrar os honorários arbitrados junto ao Estado 

de Mato Grosso.CUMPRA-SE com urgência o presente feito, tendo em 

vista que o mesmo encontra-se incluso na Meta 02 do Conselho Nacional 

de Justiça.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.Às 

providências.Terra Nova do Norte, 27 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51550 Nr: 235-69.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO DOS SANTOS STEFFENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 (...) Posto isto, em razão da falta de interesse processual, declaro 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado João Paulo dos Santos Steffens, 

devidamente qualificado nos autos, com relação aos delitos capitulados 

nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.P.R.I.C.Expeça-se 

certidão em favor do(a) advogado(a) nomeado(a), no importe de 02 (dois) 

URH, a fim de que possa cobrar os honorários arbitrados junto ao Estado 

de Mato Grosso.CUMPRA-SE com urgência o presente feito, tendo em 

vista que o mesmo encontra-se incluso na Meta 02 do Conselho Nacional 

de Justiça.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.Às 

providências.Terra Nova do Norte, 27 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38815 Nr: 1375-46.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMO FLORIANO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 
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OAB:OAB/MT Nº 8403

 (...)Posto isto, em razão da falta de interesse processual, declaro 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Maximo Floriano Rodrigues, 

devidamente qualificado nos autos, com relação aos delitos capitulados no 

artigo 29, primeira figura e artigo 34, inciso III, segunda figura, ambos da 

Le i  9 . 6 0 5 / 9 8  e  a r t i g o  1 2 ,  p r i m e i r a  f i g u r a ,  d a  L e i 

10.826/03.P.R.I.C.DETERMINO a intimação do acusado para que 

compareça à Secretaria do juízo, no prazo de 05 (cinco) dias para 

INFORMAR a conta bancária em que será realizada a restituição da fiança 

arbitrada pela autoridade policial, nos termos do art. 337 do Código de 

Processo Penal, advertindo o acusado que a inércia ensejará perdimento 

do valor depositado, nos termos do que preceitua a CNGC.Com a juntada 

dos dados bancários de titularidade do acusado, PROCEDA-SE esta 

Secretaria do juízo com o levantamento do valor pertinente.CUMPRA-SE 

com urgência o presente feito, tendo em vista que o mesmo encontra-se 

incluso na Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça.Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.Às providências.Terra Nova do Norte, 27 de 

agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53343 Nr: 469-17.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 (...) Posto isto, em razão da falta de interesse processual, declaro 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Rodrigo Rodrigues Bueno, 

devidamente qualificado nos autos, com relação ao delito capitulado no 

artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003 e do artigo 62, do Decreto-Lei n. 

3.688/1941.P.R.I.C.Expeça-se certidão em favor do(a) advogado(a) 

nomeado(a), no importe de 02 (dois) URH, a fim de que possa cobrar os 

honorários arbitrados junto ao Estado de Mato Grosso.CUMPRA-SE com 

urgência o presente feito, tendo em vista que o mesmo encontra-se 

incluso na Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça.Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.Às providências.Terra Nova do Norte, 27 de 

agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63895 Nr: 500-95.2018.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:16500/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 500-95.2018.811.0085 (Código 63895)

Embargante: Manoel Rodrigues de Freitas Neto

Embargado: Fazenda Pública de Mato Grosso

Vistos.

Cuida-se de “Embargos à Execução Fiscal” proposta por Manoel 

Rodrigues de Freitas Neto, em face da Fazenda Pública de Mato Grosso, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Certidão informando a intempestividade à fl. 08.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Sem delongas, insta consignar que o artigo 16, da Lei 6.830/80 prevê o 

prazo de 30 (trinta) dias para a oposição de embargos.

Ademais, em análise dos autos, verifico que os embargos apresentados 

pela parte embargante são intempestivos, conforme teor da certidão de fl. 

08.

 Diante disso, não resta outra alternativa senão REJEITAR LIMINARMENTE 

os embargos à execução, nos termos do artigo 918, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, translada-se cópia para os autos de 

Código 58849 e rematam-se os autos AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 15 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39698 Nr: 772-36.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 (...) Posto isto, em razão da falta de interesse processual, declaro 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Osvaldo José Domborovsqui, 

devidamente qualificado nos autos, com relação ao delito capitulado no 

artigo 241, do Estatuto da Criança e Adolescente (por duas vezes) em 

concurso formal (artigo 70, caput, do Código Penal).P.R.I.C.DETERMINO a 

intimação do acusado para que compareça à Secretaria do juízo, no prazo 

de 05 (cinco) dias para INFORMAR a conta bancária em que será 

realizada a restituição da fiança arbitrada pela autoridade policial, nos 

termos do art. 337 do Código de Processo Penal, advertindo o acusado 

que a inércia ensejará perdimento do valor depositado, nos termos do que 

preceitua a CNGC.Com a juntada dos dados bancários de titularidade do 

acusado, PROCEDA-SE esta Secretaria do juízo com o levantamento do 

valor pertinente.Expeça-se certidão em favor do(a) advogado(a) 

nomeado(a), no importe de 02 (dois) URH, a fim de que possa cobrar os 

honorários arbitrados junto ao Estado de Mato Grosso.CUMPRA-SE com 

urgência o presente feito, tendo em vista que o mesmo encontra-se 

incluso na Meta 02 do Conselho Nacional de Justiça.Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.Às providências.Terra Nova do Norte, 27 de 

agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63286 Nr: 223-79.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDIO LUIZ CASELANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 03/10/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63405 Nr: 269-68.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEI CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 26/09/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63609 Nr: 366-68.2018.811.0085
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA TERRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 26/09/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63259 Nr: 207-28.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: * pereira - OAB:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 03/10/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62811 Nr: 19-35.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, acerca da Pericia marcada para dia 03/10/2018, a partir das 

16:00horas, no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37639 Nr: 200-17.2010.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO OMAR SCHNEIDER, FLORÊNCIO RODRIGUES DE 

FREITAS, VILMAR LANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 13969, TIAGO 

XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:OAB/MT 18484

 .I.Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte devedora, na 

pessoa de seu advogado ou, caso não o tenha ou decorrido um ano do 

trânsito em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o 

pagamento do débito à fl. 226 (devidamente atualizado) acrescido de 

eventuais custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento), ambos incidentes cumulativamente sobre o débito atualizado 

ou sobre o valor restante, em caso de pagamento parcial, nos termos do 

art. 523, §1ºe §2º do NCPC.II.Deverá constar da intimação que decorrido o 

prazo acima sem o pagamento voluntário, a parte executada poderá 

oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, independente de 

penhora ou de nova intimação, nos termos do art. 525 do NCPC.III.Ausente 

o pagamento, a parte requerente deverá recolher eventuais custas de 

execução (AI n. 1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR).IV.Ausente o 

pagamento, ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários 

advocatícios, todos acima fixados, ficam incluídos no débito e, 

independente de haver ou não impugnação, deve ser feita a penhora pelo 

sistema Bacenjud e, se negativa, pelo sistema Renajud.V.Encontrado valor 

em dinheiro ou veículo em nome da parte executada, LAVRE-SE o auto de 

penhora, com a avaliação do bem pelo oficial de justiça (art. 870 do NCPC), 

e INTIME-SE a parte devedora, nos termos do art. 841 do NCPC, 

dispensada a intimação se a penhora foi realizada na presença do 

devedor.VI. Apresentada qualquer impugnação pela parte executada, 

manifeste-se a parte exequente. Após, apresentada ou não manifestação, 

conclusos para decisão.VII. Ausente impugnação, EXPEÇA-SE o 

competente alvará de levantamento à parte exequente com prazo de 90 

(noventa) dias, devendo a mesma se manifestar quanto à satisfação de 

seu crédito no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, no silêncio, os autos 

devem ser arquivados.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 22 de agosto de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62134 Nr: 1085-84.2017.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1085-84.2017.811.0085 (Código 62134)

Requerente: Franciane Borges Vidal

 Requerido: Tiago Pinzon

Vistos.

Ante a manifestação retro, retifique-se o polo passivo da demanda.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

Analisando a natureza da causa, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos.

Considerando que o(a) Conciliador(a) Judicial pode e deve auxiliar o 

magistrado na pauta de oralidade referente ao Serviço Conciliatório 

Familiar – SCF (artigos 1.292 e 1293, da CNCG), DETERMINO que a 

pertinente audiência conciliatória se dê segundo pauta da Conciliação, 

tudo devidamente monitorado e supervisionado por este magistrado.

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência a ser designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Cite-se. Intime-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 22 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52128 Nr: 812-47.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE ZARTH
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVC EDUCAÇÃO SUPERIOR, FACULDADE 

AFIRMATIVO, UNICIC UNIVERSIDADE INTEGRADA CAIO JULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT, WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - 

OAB:7260

 Processo nº: 872-47.2013.811.0085 (Código 52128)

Vistos.

Às fls. 165v, a parte autora desistiu da requerida FVC Educação Superior, 

pugnando pelo andamento do feito em face das demais requeridas.

Dessa forma, para que produza os respectivos efeitos, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação em relação à requerida FVC Educação 

Superior e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil.

No mais, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendam 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 09 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39251 Nr: 359-23.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Processo nº: 359-23.2011.811.0085 (Código 39251)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Paulo Sérgio Alves do Nascimento

Vistos.

DEFIRO o requerimento ministerial de fls. 188.

Para tanto, DEPREQUE-SE a realização do interrogatório do acusado à 

Comarca de Itaúba, fazendo constar na missiva o endereço informado às 

fls. 174.

Outrossim, intime-se a defesa para manifestar o interesse na oitiva das 

testemunhas Moacir José Schmitz e Vanderlei Xavier Martins. Sendo 

positivo, deverá informar o endereço atualizado das mesmas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 06 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57503 Nr: 157-70.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAS RESENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIARA GABBIATTI - 

OAB:OAB/MT Nº17.939, JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - OAB:OAB/MT 

6528-0, VANESSA ROBERTA TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Processo nº: 157-70.2016.811.0085 (Código 57503)

Requerente: Zenas Resende da Silva

Requerido: Banco Votorantim S/A e Banco Itaú Bmg

Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Condenação 

por Danos Morais, formulado por ZENAS RESENDE DA SILVA em face de 

BANCO VOTORANTIM S/A e BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, 

argumentando, em síntese, que os requeridos fizeram 02 (dois) 

empréstimos consignados em seu nome, sem ter o seu consentimento e 

conhecimento.

Em sede de contestação, os requeridos trouxeram aos autos cópias dos 

contratos que, em tese, evidenciam a contratação dos empréstimos 

consignados pela parte autora. Contudo, inexiste nos autos qualquer 

comprovação de que os valores indicados na exordiam foram liberados na 

conta da parte autora.

Diante disso, converto o feito em diligência, para determinar que as 

requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovem que foi efetuada a 

disponibilização, na conta da requerente, dos valores referentes aos 

empréstimos consignados oriundos dos contratos juntados às fls.63/66 e 

92/97.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos, com urgência.

Intimem-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 13 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52497 Nr: 1150-21.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

- OAB:OAB/SP 147.386, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:OAB/SP 

244.223

 Processo nº: 1150-21.2013.811.0085 (Código 52497)

Vistos.

 Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar quanto à prova solicitada pela parte autora às fls. 76/77 e 

83/84.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 13 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58780 Nr: 807-20.2016.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALONSO REGIS MATIELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 807-20.2016.811.0085 (Código 58780)

Requerente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense

Requerido: Alonso Regis Matiello

Vistos.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

depreende-se que a requerida, devidamente citada, deixou de concretizar 

o pagamento espontâneo da dívida e também não apresentou embargos à 

ação monitória (fls. 55). Logo, diante desta moldura, com espeque no 

conteúdo normativo do art. 701, § 2.º do Código de Processo Civil, 

DECLARO constituído, de pleno direito, os documentos que fundamentam a 

ação monitória, como título executivo judicial.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032729/8/2018 Página 880 de 886



Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença em ação monitória.

Proceda-se à intimação da executada, através da expedição de carta 

guarnecida com aviso de recebimento [art. 513, § 2.º, inciso II do Código 

de Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do 

Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de 

penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará na imposição de multa de 10%, no pagamento de honorários de 

advogado, arbitrado no percentual de 10% sobre o valor dado à causa 

[art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil] e, também, na expedição de 

mandado de penhora e avaliação de bens [art. 523, § 3.º do Código de 

Processo Civil] e na realização de apontamento de protesto da decisão 

judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes [art. 517 e 

art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 15 agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51731 Nr: 420-10.2013.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE CARDEAL CORREA ME, CRISTIANE 

CARDEAL CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT Nº 3056

 Processo nº: 420-10.2013.811.0085 (Código 51731 )

Vistos.

Em que pese o petitório de fls.55/58 indicar o pedido de liquidação de 

sentença, analisando sua fundamentação, verifica-se que, em verdade, 

trata-se da fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, INTIME-SE o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por 

carta com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública 

ou se não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar (art. 523, §1º, 

do CPC).

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

intime-se a parte credora.

Às providências.

 Terra Nova do Norte, 14 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52607 Nr: 1248-06.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, GRADUAL 

CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:OAB/MT- 9.948-A, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - 

OAB:OAB/SP 270.268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1248-06.2013.811.0085 (Código 52607)

Vistos

Ante o petitório de fls. 37/38, uma vez que não foram esgotados os meios 

possíveis de localização do endereço do executado pelo autor, afigura-se 

juridicamente inviável a medida excepcional da citação editalícia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. 

Indeferimento da citação da ré por edital. Cabimento. Não comprovado nos 

autos o esgotamento das diligências para localização da agravada. 

Incidência do artigo 231 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. 

RECURSO DESPROVIDO. (Processo: AI 22469373120158260000 SP 

2246937-31.2015.8.26.0000. Orgão Julgador: 17ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação: 20/01/2016. Julgamento 20 de Janeiro de 2016. 

Relator: Afonso Bráz).

Analisando os autos, verifica-se que houve somente uma tentativa de 

citação da parte executada, por meio de carta registrada, o que não tem o 

condão de configurar o esgotamento exigido pela legislação.

Assim, intime-se, o exequente para, no prazo de 20 (vinte) dias, informar o 

endereço do executado ou demonstrar as tentativas de sua localização.

Informado o endereço nos autos, promova-se a citação do executado, 

bem como a intimação da decisão de fls. 46.

Após, conclusos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 15 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56796 Nr: 1156-57.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341

 Processo nº: 1156-57.2015.811.0085 (Código 56796)

Vistos.

Considerando a petição e documentos de fls. 78/90, verifica-se que o 

requerido protocolou, via sistema PEA, o recurso de apelação, contudo, o 

protocolo foi recusado sob o argumento de “Petição em branco, aparecem 

apenas as guias”.

Sendo difícil de averiguar o que de fato aconteceu, não é crível que a 

parte suporte prejuízos de eventual erro no sistema, quando se tem a 

demonstração de que esta peticionou o arquivo do recurso de apelação 

no sistema PEA.

Dessa forma, acolho o petitório retro, suspendendo o cumprimento de 

sentença promovido às fls. 62/67 e, conceder o prazo de 05 (dias) para o 

requerido juntar novamente o arquivo do recurso de apelação.

Após, conclusos.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 15 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52187 Nr: 870-50.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CREUZA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:OAB/MT Nº12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 870-50.2013.811.0085 (Código 52187)

Vistos.

Considerando a impossibilidade de leitura e compreensão da petição de 

fls. 108, DETERMINO a intimação do douto causídico para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover a juntada da referida peça de forma nítida.

Após, retornem-me os autos conclusos para análise.
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CUMPRA-SE.

Terra Nova do Norte, 06 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52728 Nr: 6-75.2014.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLWI SANTOS WOLFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de requerimento de diligências a serem realizadas pelo 

Poder Judiciário no intuito de localizar o atual endereço da parte 

requerida.É o relato necessário.Decido.Pois bem, em que pese as 

alegações da parte requerente, noto que inexiste interesse público ou do 

próprio Judiciário na busca das informações requisitadas. No caso dos 

autos, compete ao próprio requerente interessado trazer provas e 

diligenciar para a descoberta e localização do endereço do requerido, 

devendo o Judiciário, assim proceder, somente se comprovadamente 

impossibilitada a parte de providenciar tais informações, tendo, portanto, 

caráter subsidiário.Existem decisões que amparam a tese aqui perfilhada, 

como se verifica de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

"verbis":AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE 

DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO. I. Não se mostra cabível pedido de 

expedição de ofícios a órgãos da administração pública com o objetivo de 

serem fornecidas informações sobre o devedor sem que o credor tenha 

envidado esforços para tanto. Precedentes. II. A ausência de similitude 

fática entre os casos confrontados impede o conhecimento do recurso 

especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Agravo improvido. 

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)Em razão do exposto, ante o 

caráter não consultivo do Poder Judiciário, ao menos neste momento 

processual, não podem ser deferidas, devendo a parte interessada 

demonstrar, e não apenas alegar, que empenhou esforços para a 

localização do endereço da parte requerida.Feita tais considerações, 

INDEFIRO os requerimentos de consulta de endereço aportado à fl. 

84/85.No mais, intime-se a parte requerente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54974 Nr: 177-95.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJ CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099/MT

 Processo nº: 177-95.2015.811.0085 (Código 54974)

Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

quanto à petição e documentos de fls. 78/81.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 08 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36958 Nr: 1101-19.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI PIRES DOS SANTOS, SIDNEY 

APARECIDO GUIDO PEREIRA, MILTON DE OLIVEIRA OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:OAB/MT 6.097- A, JULIANO SGUIZARDI - OAB:OAB/MT 16.483, 

SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 Processo nº: 1101-19.2009.811.0085 (Código 36958)

Vistos.

Devidamente regularizada a representação processual do réu Sidney 

Aparecido Guido Pereira (f. 446/447) e, oportunizado ao patrono vista dos 

autos (f. 450), com a finalidade de dar continuidade ao feito, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06/11/2018 às 16h40min, 

DETERMINANDO a intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do 

órgão ministerial para comparecimento.

 Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo 

para o cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo 

VII da CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Terra Nova do Norte, 08 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51437 Nr: 119-63.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR PEREIRA DOS SANTOS, PASCOAL 

ALBERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037, VALTER VICENTE LEON - OAB:4.146-A/MT

 Processo nº: 119-63.2013.811.0085 (Código 51437)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu (s): Adir Pereira dos Santos e Pascoal Alberton

Vistos.

Ante a manifestação ministerial de fls. 145/147, HOMOLOGO a desistência 

da oitiva das testemunhas Carlos Antônio Nogueira Fernandes e Antônio 

Geraldo Barbosa da Silva.

Outrossim, DEFIRO o requerimento do Parquet para que as pessoas 

arroladas à f. 147 sejam ouvidas na condição de testemunhas do juízo, 

nos termos do artigo 209 do CPP.

Assim, DESIGNO audiência para o dia 06/11/2018, às 15h30min.

No mais, considerando a proposta de suspensão condicional do processo 

ofertada ao denunciado Adir Pereira dos Santos, DETERMINO a sua 

intimação para se manifestar quanto a eventual aceitação, bem como para 

comparecer a audiência designada, oportunidade em que lhe será 

apresentada as condições oferecidas pelo Ministério Público.

Intimem-se os acusados e os respectivos causídicos.

Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo para 

o cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, parágrafo único, 

seção 3, capítulo VII da CNGC.

Cientifique-se o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 08 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58123 Nr: 427-94.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARLOS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17184/O, FABIO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:238382

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

24/10/2018 com início às 13:30 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora e requerida será realizada na pessoa do seu advogado 

(Art. 334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de 

audiência de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58185 Nr: 465-09.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA LUCIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALI ÓTICAS LTDA - EPP, MULTICREDITO 

PROMOTORA DE CREDITO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O, ALISSON BRAGAGNOLO - OAB:OAB/MT 19.115, ANDRE 

LUIZ BETTEGA D`AVILA - OAB:31102, WILSON JOSÉ ANDERSEN 

BALLÃO - OAB:OAB/PR 8.351

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo as 

partes do TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, bem como, a intimação 

do devedor para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento da 

condenação a título de danos morais, sendo que após, além da correção 

monetária e juros, haverá o acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60276 Nr: 70-80.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAILAN JOSE VIEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Parquet imputa ao 

acusado TAILAN JOSE VIEIRA BATISTA a prática, em tese, do delito 

capitulado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e art. 244-B, da 

Lei 8.069/90, em concurso formal impróprio (art. 70, parte final).

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fl. 40 e verso.

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 49/50.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Pois bem. Verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, 

prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimentos 

prestados na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das 

causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 02/10/2018, às 

17:10 horas, por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58783 Nr: 810-72.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Parquet imputa ao 

acusado PEDRO HENRIQUE MOHR a prática, em tese, do delito capitulado 

no artigo 147 do Código Penal, c/c artigo 5º, inciso III e artigo 7º, inciso II, 

ambos da Lei 11.340/06.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fl. 43.

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 56/57.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Pois bem. Verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, 

prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimentos 

prestados na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das 

causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 02/10/2018, às 

16:10 horas, por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-29.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ (ADVOGADO(A))

ENIO CARDOSO (REQUERENTE)

QUECELE DE CARLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000124-29.2017.8.11.0085 REQUERENTE: ENIO CARDOSO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. INTIME-SE a parte autora para, se entender, manifestar quanto à 

defesa apresentada, no prazo legal. Após, voltem-me CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 08 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65571 Nr: 1238-10.2018.811.0077

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Tulio Cesar Cristo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e determino a expedição de 

ofício à autoridade policial determinando/requisitando:a) que o veículo Ford 

F1000 4x4 D, ano/modelo 1993/1994, placa BIS-1814-MT seja mantido no 

pátio da Delegacia de Polícia desta Comarca, abstendo-se de enviá-lo a 

outro órgão até ulterior determinação deste juízo;b) que preste 

esclarecimentos a respeito da apreensão do veículo, sobretudo em quais 

procedimentos investigatórios se encontra apreendido e por qual motivo, 

declinando o número/código e local de tramitação;c) que informe se houve 

a realização de outro exame pericial destinado a constatar a existência do 

compartimento ilícito (mocó).Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para prestar 

as informações.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO.Com a 

juntada da resposta, dê-se vista ao requerente e ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes
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 Cod. Proc.: 54457 Nr: 986-46.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Crescencio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19.193/MT

 Em cumprimento ao Artigo 1º da Ordem de Serviço nº 01/2017-VILA 

BELA, procedo à INTIMAÇÃO do advogado do denunciado, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 9206 Nr: 133-23.2003.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Otani Nepomuceno, Wilson Segundo 

Nepomuceno, Sérgio Luiz Maekawa Nepomuceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almino Afonso Fernandes - 

OAB:3498-B, Célia Regina Cursino Ferraz - OAB:MT 3020

 DESPACHO

Vistos, etc.

1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença.

2- Intime-se o devedor para pagar o valor apontado pela parte exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Caso o trânsito em julgado tenha ocorrido há mais de um ano do pedido de 

cumprimento da sentença, deverá o devedor ser intimado pessoalmente 

por carta com aviso de recebimento ou mandado, além da intimação do 

advogado constituído nos autos. – caso do réu WILSON SEGUNDO 

NEPOMUCENO

Caso o devedor seja revel citado por edital, deverá ser intimado por edital 

e intimado o curador especial nomeado nos autos – caso do réu MILTON 

OTANI NEPOMUCENO.

Expeça-se carta precatória para intimação pessoal do executado WILSON 

SEGUNDO NEPOMUCENO no endereço anexo. Expeça-se edital e 

mandado de intimação pessoal do executado MILTON OTANI 

NEPOMUCENO no endereço anexo.

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65554 Nr: 1226-93.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Teixeira de Rezende, Maristela 

Moreira Andrade Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon Nunes da Rocha - 

OAB:10.022/MS, Omar Francisco do Seixo Kadri - OAB:7.000/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogados dos requerentes para, no prazo de dez (10) 

dias, efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme 

mapa de diligência a seguir transcrito:

MAPA PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA. RESUMO DA DILIGÊNCIA. 

FINALIDADE: Efetuar avaliação conforme Carta Precatória nº 77-7270. 

LOCAL DA DILIGÊNCIA: COMUNIDADE MORRINHO/SERVO/CRUZES, 

Fazenda Medalha Milagrosa II, ZONA RURAL, Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT. VALOR DAS DILIGÊNCIAS. R$ 1.400,00 (um mil e 

quatrocentos reais). Nº PORTARIA QUE AUTORIZA COBRANÇA: Nº 

013/2013. EMISSÃO DE GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA 

D I S P O N Í V E L  N O  S I T E : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65556 Nr: 1228-63.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramao Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Da análise dos documentos acostados carreados aos autos, verifico que 

a parte autora trouxe elementos suficientes para demonstrar a 

probabilidade do direito, consubstanciada no preenchimento dos requisitos 

legais para a concessão do benefício da aposentadoria por idade rural, 

notadamente a idade e a carência mínima; demonstrando ainda inequívoco 

o perigo de dano, por se tratar de verba alimentar.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o 

INSS implante, no prazo máximo de 30 dias, o benefício pleiteado pelo 

autor.

Cite-se e intime-se o réu para apresentar contestação, no prazo legal.

Realizada a citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista ao 

autor para impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64309 Nr: 491-60.2018.811.0077

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferraz de Camargo Troula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neuri Luiz Pigatto Filho - 

OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados do requerente para, no prazo de dez (10) dias, 

efetuar o pagamento de diligência complementar do oficial de justiça, no 

valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), conforme mapa de diligência a seguir 

transcrito:

Valor total das diligências complementares dos Oficiais de Justiça: R$ 

2.000,00 (dois mil reais)

EMISSÃO DE GUIA PARA O PAGAMENTO DE DILIGENCIA COMPLEMENTAR 

D I S P O N Í V E L  N O  S I T E : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56219 Nr: 475-14.2015.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriela Ozebio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleiton da Silva Lima - 

OAB:20.253-A/MT, Diego Crispiano Ferreira - OAB:39.936/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por GABRIELA OZEBIO DE SOUZA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA para condenar a ré a 

restituir à autora a quantia de R$ 473,74 (quatrocentos e setenta e três 

reais e setenta e quatro centavos), corrigida monetariamente pelo INPC 

desde a data do efetivo desembolso (29/04/2015 – fls. 24) e acrescida de 

juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, até a data do efetivo 

pagamento, na forma da lei.Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 
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Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno cada parte ao 

pagamento de metade das custas, suspensa a exigibilidade em relação à 

autora.Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios à 

parte ré de 10% sobre sua sucumbência (R$ 50.498,78), suspensa a 

exigibilidade em razão da justiça gratuita.Condeno a ré ao pagamento de 

honorários advocatícios à parte autora, que arbitro equitativamente no 

valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do baixo valor da 

condenação.P.R.I. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54457 Nr: 986-46.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Crescencio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19.193/MT

 Diante do teor da Certidão do Oficial de Justiça, redesigno audiência para 

o próximo dia 22/01/2018, às 15h30min.

Intimem-se o réu e testemunhas.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31399 Nr: 699-88.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoela Mercado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROGERIO DE 

SOUZA E SILVA, para devolução dos autos nº 699-88.2011.811.0077, 

Protocolo 31399, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63148 Nr: 51-14.2003.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SCHEMMER KEMPF, ILMA KEMPF, ALCEU 

ADEMIR KEMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO 

POZZOBON, VILMAR AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B, GERSON LUIS WERNER - OAB:6298, KAMILLA PAVAN - 

OAB:21441/A, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621-MT, MARCOS DE MOURA 

HORTA - OAB:MT 9811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:6116-B

 INTIMAÇÃO do exequente, Dr. Luiz Pinheiro, OAB/MT 2621-0, para que 

apresente o cálculo atualizado do débito, considerando a porcentagem 

que lhe é devida, bem como para que cumpra a decisão de ref. 196, 

apresentando o CPF da executada Marlene Piano Pozzobon, a fim de 

possibilitar a penhora online nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68035 Nr: 921-83.2008.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL COMERCIO E REPESENTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLAUCIDIO NICOLI, LEILA BEATRIZ 

NICOLI, CRISTIANO JOSÉ NICOLI, ANA PAULA NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Nos termos da legislação vigente, Intimo a Advogada DAIANE DOS 

SANTOS SILVA, OAB/MT 17824, para no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, proceder a devolução dos autos em Cartório, sob pena de busca e 

apreensão e demais sanções cabíveis à espécie.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71031 Nr: 136-19.2011.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLAUCIDIO NICOLI, LEILA BEATRIZ NICOLI, 

CRISTIANO JOSÉ NICOLI, ANA PAULA NICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL COMERCIO E REPESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20089, MATEUS 

MENEGON - OAB:11.229-B

 Nos termos da legislação vigente, Intimo a Advogada DAIANE DOS 

SANTOS SILVA, OAB/MT 17824, para no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, proceder a devolução dos autos em Cartório, sob pena de busca e 

apreensão e demais sanções cabíveis à espécie.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RIO BRANCO 
 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO DE NÍVEL MÉDIO REALIZADO PELA 
DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE RIO BRANCO- MT. 

 
EDITAL N. 001/2018-DF 

 
A Exma. Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta e Diretora do Fórum da 
Comarca de Rio Branco/MT, no uso de suas atribuições legais, e; 
 
CONSIDERANDO o  Excelentíssimo Senhor Desembargador Dr. Eduardo da Silveira 
Campos - DD. Vice Diretor Geral do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou 
através do CIA nº 0718638-86.2018.8.11.0052, conforme a Decisão nº 1.304/2018/DGV, em 
17.07.2018, esta Comarca de Rio Branco/MT, a aplicar o Processo Seletivo de Estagiário de 
Nível Médio, para cadastro de reserva; 
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 668/2015 – PRES de 6 de novembro de 2015, estabeleceu o 
número de vagas para Estágio Curricular Remunerado de Estudantes de Nível Médio; 
 
Torna-se público a abertura do Processo Seletivo para Estagiário de Nível Médio, na 
Comarca de Rio Branco/MT, para o cadastro de reserva. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e realizado sob a responsabilidade da Comissão 
de Apoio ao Processo Seletivo, composta pelos seguintes membros: 
Presidente – Daiene Vaz Carvalho Goulart- MMª Juíza; 
Membro- Silvana Regina Carreiro, matricula 4070; 
Membro- Aparecida das Dores Gomes de Almeida, matricula 8911. 
1.2 O processo seletivo destina-se a estudantes de nível Médio, visando a formação de cadastro de 
reserva de estagiários remunerados da Comarca de Rio Branco/MT. 
1.3 O estágio será realizado nas Secretarias das Varas, no Gabinete e/ou na Central de 
Administração do Fórum desta Comarca. 
1.4 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem aprendizado técnico sob 
a supervisão e acompanhamento de Magistrado ou servidores do Poder Judiciário, sem qualquer 
forma de vínculo empregatício. 
1.5 O processo seletivo obedecerá às normas deste Edital e terá validade de 01 (um) ano, podendo 
ser prorrogado por igual período. 
1.6 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente em uma prova objetiva. 
1.7 O conteúdo programático constará do Anexo I deste Edital. 
1.8 Será observado o cumprimento de 30 (trinta) horas semanais, distribuídas em 06 (seis) horas 
diárias, no horário de funcionamento da instituição, sem prejuízo das atividades discentes. 
1.9 Os estagiários farão jus à bolsa-auxílio no valor de R$736,68 (Setecentose trinta e seis reais e 
sessenta e oito centavos). 
1.10 Nos termos do artigo 29, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, é 
assegurado ao estagiário auxílio transporte no valor de R$ 158,40(cento e cinquenta e oito reais e 
quarenta centavos). 
1.11 Todos os estagiários, na vigência do Termo de Compromisso do Estágio, terão cobertura de 
seguro de acidentes pessoais, cujo pagamento da apólice será de responsabilidade da empresa de 
operacionalização de programas de estágio, conforme dispõe o artigo 32, da Resolução n. 
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008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011. 
1.12 Em conformidade com o artigo 26, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, 
a vigência do contrato será fixada no Termo de Compromisso de Estágio, pelo período de 01 (um) 
ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante instrumento próprio, com 
exceção dos portadores de deficiência, a teor do que estabelece o artigo 11, da Lei n. 11.788, de 
25/9/2008. 
 
2. DOS REQUISITOS PARA O ESTÁGIO CURRICULAR 
2.1 Estar frequentando o ensino regular em instituições de educação públicas ou privadas do ensino 
médio. 
2.2 Os estagiários de nível médio deverão estar regularmente matriculados. 
2.3 Na data da contratação, o estudante deve ter a idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 As inscrições serão realizadas e recebidas exclusivamente na Central de 
Administração do Fórum da Comarca de Rio Branco/MT, situado à Rua José Silveira 
Tavares, nº 973 Ed. Do Fórum - Centro, Rio Branco/MT, no período compreendido de 
10/09/2018 a 21/09/2018, no horário das 12h às 19h.  
3.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
3.2.1 Todas as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para recrutamento de estagiários o 
direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data de nascimento, 
e-mail etc) bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de 
eventual responsabilidade penal. 
3.3 A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas constará em edital a ser 
publicado no Diário da Justiça Eletrônico, disponibilizado no site do Tribunal de Justiça 
www.tjmt.jus.br - Serviços/Seleção de Estagiários, e ainda, no átrio do Fórum da Comarca de Rio 
Branco/MT. 
 
4. DAS VAGAS 
4.1 Os candidatos aprovados serão convocados, via e-mail pessoal do candidato, pela Divisão de 
Estágio do Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, de acordo com as vagas 
disponibilizadas conforme edital 668/2015-PRES ppublicada no DJE nº 9662 de 19.11.2015. 
4.2 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao comparecimento no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis após a convocação e à apresentação dos documentos de identificação 
pessoal e comprobatórios do vínculo com a instituição de ensino. 
4.3 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que estiverem cursando o ensino médio. 
 
5. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 
5.1 As pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo artigo 37, inciso VIII da Constituição 
Federal; pelo Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999; pelo artigo 17, § 5º da Lei n. 
11.788/08, pelo § 2º do artigo 8º, da Lei Complementar n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Público 
do Estado de Mato Grosso e pelo artigo 21, da Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 
2002, e enunciado administrativo do Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 
2008100000018125, poderão, nos termos do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das 
vagas que surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo. 
5.2 Sem prejuízo do disposto no subitem 5.1, para efeito de reserva de vaga, serão considerados 
portadores de deficiência os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde 
que compatíveis com as atribuições desenvolvidas no estágio: 
Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
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paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho das funções. 
Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000Hz e 3.000 Hz. 
Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho 
com a melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo visual em 
ambos os olhos for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou a ocorrência simultânea de quaisquer 
condições anteriores. 
5.3 Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição no processo seletivo, o 
candidato portador de deficiência deverá, no ato da inscrição: 
a) Em campo próprio do formulário de inscrição, declarar a opção por concorrer às vagas 
destinadas para pessoas com deficiência, bem como apresentar à Diretoria do Foro da Comarca de 
Rio Branco/MT, requerimento instruído com atestado médico que comprove a deficiência alegada e 
que contenha a espécie, o grau ou o nível de deficiência de que é portador, a CID (Classificação 
Internacional de Doenças) e a provável causa dessa deficiência; 
b) Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser incompatível com as atribuições 
a serem desenvolvidas no estágio, conforme previsto no § 2º, do artigo 40, do Decreto n. 3.298/99, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 2004. 
c) Os documentos previstos nas alíneas “a” e “b” deverão ser entregues até às 19h do dia 
21/09/2018, na Diretoria do Fórum de Rio Branco. 
 5.3.1 A data da emissão do atestado médico referido no subitem 5.3., alínea “a”, deverá ser de, no 
máximo, 30 (trinta) dias antes da data da publicação deste edital. 
5.4 O não encaminhamento de qualquer um dos documentos especificados no subitem 5.3 implicará 
no indeferimento do pedido de inscrição para reserva de vaga de que trata o presente subitem, 
passando, o candidato, automaticamente, a concorrer às vagas com os demais inscritos não 
portadores de deficiência, desde que preenchidos os outros requisitos previstos neste edital. 
5.5 O candidato portador de deficiência(PCD) que necessitar de condição especial para a realização 
da prova, deverá informar na Ficha de Inscrição, especificando o tipo de necessidade. Se não o fizer, 
seja qual for o motivo alegado, deverá realizar a prova nas condições propiciadas aos demais 
candidatos. 
5.6 O atestado médico terá validade somente para o Processo Seletivo regido por este edital e não 
será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias do referido documento. 
5.7 O candidato portador de deficiência participará do processo seletivo em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que tange ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das 
provas. 
5.8 Os candidatos portadores de deficiência ficam submetidos à mesma nota mínima exigida aos 
demais candidatos para aprovação. 
5.9 As vagas não preenchidas, reservadas aos candidatos portadores de deficiência, serão 
aproveitadas pelos demais candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de classificação no 
processo seletivo. 
5.10  A classificação de candidatos portadores de deficiência obedecerá aos mesmos critérios 
adotados para os demais candidatos. 
5.11  A publicação do resultado final do processo seletivo será feita em duas listas, contendo, a 
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, 
somente a pontuação desses últimos, os quais serão chamados na ordem das vagas reservadas às 
pessoas com deficiência. 
5.12  O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções 
constantes deste edital será considerado inabilitado para participar da seleção. 
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6. DO EXAME DE SELEÇÃO 
6.1 A data e o local das provas que será realizada, bem como a inscrições deferidas serão 
divulgados oportunamente, por ocasião do encerramento das inscrições, no Diário da Justiça 
Eletrônico, disponibilizados no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br - Serviços/Seleção de 
Estagiários e afixado no mural da Diretoria do Fórum da Comarca de Rio Branco/MT. 
6.2 O candidato deverá apresentar-se para prova munido de documento de identificação original e 
caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, com antecedência de trinta minutos antes do 
início da prova. 
6.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identificação original, por 
motivo de extravio, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer outro 
documento que contenha foto. 
6.4 Não serão aceitos como documento de identificação: certidões de nascimento, CPF, Título de 
eleitor, carteira de estudante, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 
6.5 Não será aceita cópia do documento de identificação, ainda que autenticada, nem protocolo do 
documento. 
6.6 A prova terá duração de 04 (quatro) horas e as questões serão elaboradas de acordo com o 
conteúdo programático constante do Anexo I deste Edital. 
6.7 A Prova Objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e conterá 40 (quarenta) questões de 
múltipla escolha, com quatro alternativas (a, b, c, d), valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada 
questão. 
6.8 A Prova conterá 10 (dez) questões de Português, 10 (dez) de Noções de Informática, 10(dez) de 
Raciocinio Lógico e 10(dez) de Conhecimentos Gerais, cujo conteúdo programático está descrito no 
Anexo I deste Edital. 
6.9 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será admitida qualquer rasura, 
aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper ou similar) ou apagamento por meio de borracha ou 
similar, sendo computada como errada a questão com tais ocorrências. 
6.10  O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser realizado apenas no local 
especificamente destinado para esse fim. 
6.11  Não será permitido qualquer tipo de consulta. 
6.12  Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e portar-se com urbanidade e 
decoro em relação a eles, aos demais responsáveis pela fiscalização da aplicação das provas e aos 
demais candidatos, sob pena de desclassificação do processo seletivo. 
6.13  A ausência do candidato no local e horário designados para a realização das provas importará 
na sua eliminação. 
 
7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO. 
7.1 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) de acertos na prova objetiva. 
7.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos 
na prova objetiva. 
7.3 Em caso de empate, será priorizado o candidato que: 
a) Tiver cumprido maior parte do curso; 
b) Apresentar melhor pontuação na prova de Português; 
c) Tiver idade mais elevada. 
7.4 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida na prova objetiva. 
7.5 O resultado do processo seletivo será disponibilizado através de edital no Diário da Justiça 
Eletrônico, disponibilizados no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br e afixado no mural da 
diretoria do Fórum da Comarca de Rio Branco, em data a ser definida posteriormente. 
7.6 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à convocação, que far-se-á 
na conveniência e necessidade da administração, garantindo aos aprovados a preservação da ordem 
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de classificação no ato de preenchimento das vagas. 
 
8. DOS RECURSOS 
8.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do Edital, 
quanto: 
a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição; 
b) Ao gabarito provisório; 
c) Ao resultado final do Processo Seletivo. 
8.2 Os recursos deverão ser interpostos de forma escrita e direcionado à Diretoria do Fórum da 
Comarca de Rio Branco e/ou encaminhados no e-mail: rio.branco@tjmt.jus.br. 
8.3 Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos pela 
Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para estagiários de nível Médio do Fórum da Comarca de 
Rio Branco/MT. 
8.4 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação clara, 
objetiva e consistente. 
8.5 Se do exame de recursos contra o gabarito da prova objetiva resultar anulação de questão, a 
pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido. 
 
9. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
9.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
de Mato Grosso. 
 
10. DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 
10.1  Para contratação do estagiário, deverão ser observados os seguintes requisitos: 
a) O candidato ter sido aprovado no Processo Seletivo; 
b) O candidato estar matriculado e frequentando regularmente a instituições pública ou privada de 
ensino médio, com a juntada de atestado pela instituição de ensino; 
c) O candidato ter idade mínima 16 (dezesseis) anos completos; 
d) Celebração de Termo de Compromisso entre o candidato, a parte concedente do estágio e a 
instituição de ensino; 
e) Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas presentes no Termo de 
Compromisso. 
10.2  Os candidatos aprovados serão convocados via e-mail pela Divisão de Estágio do 
Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, obedecendo à ordem 
de classificação e o número de vagas existentes, sendo responsabilidade do candidato informar 
qualquer alteração em seus dados cadastrais de forma escrita, por meio do endereço eletrônico 
rio.branco@tjmt.jus.br. 
10.3  Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 
a) Cópia do RG (Identidade) e CPF; 
b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4; 
c) Ficha Cadastral preenchida (Anexo II); 
d) Comprovante de residência (conta de água, luz, telefone etc) 
e) Declaração de matrícula expedida pela instituição de ensino, na qual conste estar matriculado; 
f) Declaração de relação de Parentesco, conforme Portaria n. 789/2009/DRH (Anexo III). 
 
10.4  Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não comparecerem para formalizar a 
assinatura do Termo de Compromisso no prazo de 05 (cinco) dias úteis serão considerados 
desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo classificado. 
 
11. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
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11.1  Das atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários: 
a) Examinar e estudar os autos, findos ou em curso, quando a chefia julgar útil ao aprendizado, 
podendo ser-lhes solicitada análise escrita; 
b) Realizar pesquisas sobre matéria jurídica relacionada com a respectiva atividade; 
c) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, como verificar o andamento de processos, obter 
certidões, cópias de julgados e de documentos diversos; 
d) Atender e prestar informações pertinentes a advogados, partes,
 procurados, promotores, peritos do juízo, ou qualquer outra autoridade; 
e) Remeter, receber e transportar processo, documentos e correspondências; 
f) Cadastrar ações ajuizadas na serventia e manter atualizada a movimentação dos processos; 
g) Preparar os autos para o processamento; 
h) Restaurar, arquivar e desarquivar processos; 
i) Elaborar e enviar os arquivos de publicações para a Imprensa Oficial (Diário da Justiça 
Eletrônico); 
j) Redigir e expedir ofícios, mandados, cartas precatórias, despachos ou qualquer outro 
documento de interesse processual; 
k) Pesquisar e juntar petições; 
l) Acompanhar audiências; 
m) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, atendendo e prestando informações e/ou 
realizando quaisquer outras tarefas pertinentes às atividades que se fizerem necessárias às áreas 
específicas de cada curso. 
 
12. DOS DEVERES E PROIBIÇÕES 
12.1  É vedado ao estagiário: 
a) Patrocinar, como estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, processos em qualquer unidade 
do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 
b) Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão de sua função, salvo a bolsa de 
estágio e auxílio-transporte; 
c) Valer-se do estágio para captação de clientela, para facilitar a tramitação de autos do seu 
interesse particular ou de clientes, ou obtenção de qualquer tipo de vantagens para si ou para outrem; 
d) Usar documentos comprobatórios de sua condição para fins estranhos a função; 
e) Manter, sob sua guarda, sem expressa autorização do Magistrado ou responsável pela unidade, 
papéis, documentos e processos pertencentes ou que estejam sob a responsabilidade do Poder 
Judiciário. 
12.2 São deveres do estagiário: 
a) Acatar as instruções e determinações dos supervisores; 
b) Ter ética e sigilo ao lidar com informações que teve conhecimento em razão de seu 
aprendizado; 
c) Respeitar e tratar com urbanidade os magistrados, servidores do Poder Judiciário e público em 
geral; 
d) Utilizar crachá de identificação; 
e) Utilizar vestimenta compatível ao ambiente de estágio; 
f) Ser pontual e disciplinado; 
g) Usar vocabulário adequado em suas comunicações. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1  No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos 
critérios de avaliação e de classificação. 
13.2  É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e 
comunicados referentes a esse processo seletivo. 

Disponibilizado - 29/08/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10327 Caderno de Anexos - 7 de 10



13.3  Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada 
em Edital ou aviso a ser publicado. 
13.4  A qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de direito de ingresso nos 
quadros do Poder Judiciário, não estabelecendo vínculo contratual ou estatutário de nenhuma 
natureza, nem ensejando precedência ou prioridade para fins de classificação em concurso para 
investidura em cargo público, conforme disciplina o artigo 3º, da Lei n. 11.788, de 25 de setembro 
de 2008. 
13.5  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo para 
recrutamento de estagiários. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente edital, que será publicado 
e afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Rio Branco/MT. 
 

                                         
Rio Branco/MT, 28 de agosto de 2018. 
 
Daiene Vaz Carvalho Goular 
Juíza Substituta e Diretora do Fórum 
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Anexo I 
 

Conteúdo Programático 
 

PORTUGUÊS 
1. Ortografia Oficial. 
2. Acentuação Gráfica. 
3. Pontuação. 
4. Emprego das classes de palavras. 
5. Emprego de Tempos e Modos Verbais 
6. Concordância Nominal e Verbal. 
7. Sintaxe da oração e do período.  
 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
1. Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador  
de arquivos, gerenciador de impressão.  
2. Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas. 
3. Noções básicas do Word. 
4. Noções básicas de Excel. 
5. Gerenciamento de arquivos. 
6. Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
Noções básicas da lógica matemática. Questões clássicas de raciocínio e métodos algébricos e 
aritméticos; sequência lógica e leis de formação de principio  multiplicativo, problemas de contagem e de 
probabilidades. Regras de três e de sociedade. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS (ATUALIDADES) 
Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, 
educação, tecnologia, energia, ecologia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e segurança 
pública. 
Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, 
educação, tecnologia, energia, ecologia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e segurança 
pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilizado - 29/08/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10327 Caderno de Anexos - 9 de 10



ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 

MATRÍCULA NOME 

CPF: RG: 

PAI CPF: 

MÃE CPF: 

CÔNJUGE CPF: 

COMARCA/TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOTAÇÃO 

 

VINCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR 

(   ) Efetivo ocupante de cargo comissionado             Cargo: 

(   ) Efetivo com função de confiança                           Cargo: 

(   ) Cargo em comissão                                                 Cargo: 

(   ) Contrato temporário                                                 Cargo: 

(   ) Requisitado/cedido                                                   Cargo: 

(X) Estagiário 

(   ) Credenciado 

Possui Cônjuge, Companheiro, ou Parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, com Magistrados, Servidores, Estagiário ou Credenciado? 

(   ) SIM (   ) NÃO 

Nome do Parente Cargo Efetivo Relação de 

Parentesco 

Lotação CNE/FC 

     

     

     

 

Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade Penal, Civil e Administrativa, em 
cumprimento a Súmula Vinculante n° 13, Resolução n° 07/2005, seus Enunciados Administrativos, firmo a 
presente declaração. 

  ,  de  de  . 

                                                                  Assinatura 

Disponibilizado - 29/08/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10327 Caderno de Anexos - 10 de 10


	CADERNO COMARCAS.pdf
	EDITAL RIO BRANCO.pdf
	1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
	2. DOS REQUISITOS PARA O ESTÁGIO CURRICULAR
	3. DAS INSCRIÇÕES
	4. DAS VAGAS
	5. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
	6. DO EXAME DE SELEÇÃO
	7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO.
	8. DOS RECURSOS
	9. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO
	10. DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
	11. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
	12. DOS DEVERES E PROIBIÇÕES
	13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
	13.2  É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes a esse processo seletivo.



		2018-08-29T08:53:05-0400
	ROSMEIRE DE CASTILHO RIBEIRO:1393




